Delphy Belgium is gespecialiseerd in de glastuinbouw (glasgroente) en aardbeien
(vollegrond, tunnels en glas). Met onze kennis en expertise ondersteunen we
klanten in de plantaardige sector. Delphy Belgium maakt deel uit van het netwerk
van de bedrijvengroep United Experts en kan daarbij steunen op de expertises van
de volledige adviesgroep.
Om onze groei te bestendigen en onze ambities waar te maken willen wij ons team
versterken met een (m/v):

Teeltadviseur vollegrond groenten
Functie
Als teeltadviseur ondersteun je de klanten met strategisch advies omtrent het telen
van vollegrond groenten enerzijds en de kostenbesparing van energie, arbeid en
hulpmiddelen anderzijds. Je begeleidt hen bij tuinbouwtechnieken en adviseert hen
om hun bedrijf te optimaliseren.

Interesses
Teeltadvies
Vollegrond groenten
Glastuinbouw

Profiel

Jouw dna

Heb je een passie voor teelt in de vollegrond? Wil jij jouw ervaring en kennis delen
met onze klanten en hen begeleiden in hun teeltproces? Dan ben jij dé expert die we
zoeken! Ben je bovendien communicatief en kan je meedenken in functie van de
klant? Een zelfstandige werker die kan vertrouwen op een team? Dan moet je
gewoon vandaag solliciteren voor deze functie!

Betrouwbaar
Flexibel
Ondernemend
Nauwkeurig
Efficiënt

Aanbod
Je kan werken in een zeer dynamische organisatie van gedreven vakmensen waar
jouw initiatief en vakmanschap zeker zullen worden gewaardeerd. Je kan rekenen
op een professionele ondersteuning en een motiverend loonpakket, afgestemd op
je kennis en ervaring.
Je werkt voornamelijk zelfstandig, maar kan daarnaast ook rekenen op
kennisuitwisseling met Belgische en Nederlandse collega’s.

Interesse
Ben je geïnteresseerd in ons bedrijf en in de job? Stuur dan je cv en een
motivatiebrief waarin je ons uitlegt waarom jij voor deze job kiest, naar Rudy
Devreker via rudy.devreker@delphy.be of bel +32 475 720 320.
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