
Vacature Meewerkend Voorman
Familiebedrijf Berrybrothers is op zoek naar een fulltime meewerkend voorman fruitteelt. 
Als meewerkend voorman bezit jij een gezond boeren verstand en heb je twee rechter handen. 
Benieuwd wat je hiermee mag gaan doen? Lees dan snel verder!

Wat gaat jouw rol binnen Berrybrothers zijn?
Berrybrothers is gespecialiseerd in het telen en vermarkten van zacht fruit, met een passie voor rode Berrybrothers is gespecialiseerd in het telen en vermarkten van zacht fruit, met een passie voor rode 
bessen. Om onze processen zo efficiënt mogelijk in te zetten, zijn wij op zoek naar jou, onze meewerkend 
voorman. Wekelijks verdeel jij de werkzaamheden van onze uitvoerende medewerkers en zie je toe op een 
juiste uitvoering van de werkzaamheden. Gezamenlijk zijn jullie verantwoordelijk voor het beste 
eindresultaat. Om dit te bereiken ben jij aanwezig op de werkvloer, controleer je de processen en zorg je 
dat deze correct en tijdig uitgevoerd worden. Je werkt mee en hebt een duidelijke voorbeeldfunctie.

Dit vind je leuk om te doen:
Je vindt het prettig om dagelijks met verschillende Je vindt het prettig om dagelijks met verschillende 
werkzaamheden bezig te zijn en houdt ervan om buiten te 
werken. Je weet wat er gedaan moet worden en betrekt je 
collega’s hier actief bij. Snel schakelen en om kunnen gaan 
met veranderende omstandigheden is hierbij van belang. 
Wanneer het werk niet verloopt zoals het moet verlopen 
durf jij mensen hierop aan te spreken en indien nodig 
terugkoppeling te geven aan één van je leidinggevenden. terugkoppeling te geven aan één van je leidinggevenden. 
Dit alles doe jij om de gestelde doelen te behalen.

Wanneer pas jij bij ons?
Om een goede match te creëren denken wij dat onderstaande eigenschappen voor jou van belang zijn:

- Je hebt een passie voor de agrarische sector;
- Het hebben van een relevante opleiding en/ of werkervaring is een pre;
- Je werkt graag in de buitenlucht en houdt van afwisseling;
- Je kunt en durft de leiding te nemen en weet hierbij de medewerkers op de juiste manier te motiveren 
en te enthousiasmeren;en te enthousiasmeren;
- Je werkt graag met mensen met verschillende nationaliteiten;
- Je bent stressbestendig en je beschikt over inlevingsvermogen;
- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal, het beheersen van andere talen is een pre;
- Je bent bereid om tijdens drukte ook op de zaterdag te werken;
- Je hebt een tractor rijbewijs en ervaring met het rijden op tractoren.

Ben jij de persoon die we zoeken?
Enthousiast en wil jij deel uit maken van team Berrybrothers? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar Enthousiast en wil jij deel uit maken van team Berrybrothers? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar 
Lynn  Verstappen: l.verstappen@berrybrothers.nl. Wil je graag eerst meer informatie? Dan mag je
contact opnemen met Lynn via Whatsapp: 06-46708451, of de mail: l.verstappen@berrybrothers.nl.


