Vacature Hoofd Kwekerij (36 uur)
Heb jij groene vingers en werk je graag met mensen? Word jij enthousiast als je kunt bijdragen aan
de ontwikkeling van mensen? Zie jij talent ook als dat niet in het oog springt? Weet jij het
vertrouwen te wekken van je medewerkers en je afnemers? Werk je graag voor een bedrijf dat het
verschil maakt? Solliciteer dan naar de functie van hoofd Kwekerij bij Caparis!
Wie zijn wij?
Caparis is een van de grootste werkgevers in Fryslân. Wij bieden mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt kansen door hun talenten aan te spreken en werk te bieden met toegevoegde waarde.
Dit doen we samen met bedrijven, die werk aan ons uitbesteden. Als hoofd van onze Kwekerij zorg
hij ervoor dat de talenten van onze kwekerijmedewerkers tot hun recht komen.
Wat ga je doen?
Als hoofd Kwekerij ben je verantwoordelijk voor alles wat er in de kas gebeurt. Je geeft leiding aan
een team van zo’n vijftig medewerkers. Je zorgt dat zij prettig kunnen werken en zich kunnen
ontwikkelen, waarbij je rekening houdt met mentale en lichamelijke aspecten. Periodiek voer je
gesprekken over hun functioneren en ontwikkeling. Je registreert en rapporteert informatie op het
gebied van sociale en arbeidsomstandigheden. Het management voorzie je van advies over de
aanschaf en het beheer van materiaal, de uitbesteding van werk en de inhuur van externen. En
natuurlijk lever je een bijdrage aan het beleid van de Kwekerij en aan de jaarlijkse beheer- en
uitvoeringsplannen.
Wat vragen we?
 Een relevante afgeronde Mbo-opleiding;
 Enkele jaren ervaring in een leidinggevende functie;
 Affiniteit met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 Aandacht voor zowel mens als resultaat;
 Kennis van tuinbouwtechnieken;
 Commerciële ervaring (beurzen);
 Goede contactuele eigenschappen;
 Kennis van en ervaring met tuinbouwklimaatcomputers;
 Ervaring met veilingsoftware en Excel;
 In het bezit van een spuitlicentie;
 Kennis van en ervaring met biologische bestrijding;
 Bereidheid om te komen werken buiten de gewone tijden (in geval van storingen of
calamiteiten).

Wat bieden we?
Je werkplek is de Kwekerij van Caparis in Opeinde. In eerste instantie krijg je een arbeidscontract
voor één jaar. Bij Caparis vind je een plezierige werkomgeving, waarin je samen met je collega’s
werkt aan een goed resultaat. Je ontvangt een compleet en aantrekkelijk pakket met secundaire
arbeidsvoorwaarden.

De functie is voorlopig ingeschaald in schaal 9 CAR/UWO. Medewerkers die vallen onder de CAO Sw
kunnen naar deze functie solliciteren als door- of uitstroomwerkplek.
Meer weten?
Ben je enthousiast over deze vacature en zie je jezelf als hoofd Kwekerij bij Caparis? Dan zijn wij op
zoek naar jou! Wil je eerst meer informatie over de sollicitatieprocedure of de functie? Neem dan
contact op met Sjoerd Dijkstra, manager Groenservice, telefoon: (0512) 586809 of 06 20132904.
Solliciteren?
 Stuur je sollicitatie vóór 9 maart 2019 naar sollicitatie@caparis.nl
 Bij onderwerp vermeld je ‘vacature hoofd Kwekerij’.
 De vacature staat gelijktijdig intern en extern open. Interne kandidaten hebben voorrang.
 De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats in week xx
 Caparis let niet op leeftijd, sekse, afkomst, kleur of geaardheid. Bij ons tellen de kwaliteiten.

