Word jij onze nieuwe..
---------------------------------------------------------------------

Vitacress Real heeft de ambitie om dé kruidenspecialist van Europa te worden. Met ons jonge en sterk
groeiende bedrijf is het onze missie om mensen te laten genieten van eten met natuurlijke smaakmakers.
Op meerdere internationale locaties worden jaarrond kruiden geteeld, om op deze manier te zorgen dat
we het gehele jaar een constante kwaliteit kunnen bieden. Wij telen graag op plekken waar het product op
de meest natuurlijke en duurzame wijze groeit. Daarom telen we onder andere in Nederland, Duitsland,
Engeland, Spanje, Portugal en Kenia .
Op de vestiging in Venlo worden deze vers geteelde kruiden vervolgens verpakt voor de Europese
afzetmarkt en de internationale consument. Je wordt besmet de passie voor het product.
Manager Sourcing en Supply Chain, Ranjen “Ik vind het heerlijk om met kruiden te mogen werken, en mij in
te mogen zetten voor het teeltproces van smaakmakers die heel veel mensen gelukkig maken.”
Een greep uit je takenpakket:
• Je legt regelmatig veldbezoeken af, begeleidt de telers proactief en adviseert tijdens het zaaien,
telen en oogsten van gewassen.
• Je adviseert de telers over rassenkeuze, teelttechniek, kwaliteit en verduurzaming; “best practices”
delen is daarbij belangrijk.
• Je stelt samen met de teler een integraal teeltplan op en begeleidt de uitvoering daarvan.
• Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van een wereldwijde korte en lange
termijn gewas- en assortimentsstrategie voor alle crops in het Vitacress Real portfolio
• Het verder uitbouwen van het de global crop management organisatie.
• Verantwoordelijk voor het introductiebeleid van nieuwe rassen, het allocatiebeleid van zaadpartijen
en de zorg voor een zo optimaal mogelijke informatievoorziening binnen verkoop wereldwijd
aangaande het assortiment, verkoopprognoses, rasontwikkeling, etc.
• Je hebt nauw contact met ons kwaliteit team over de kwaliteit en ontwikkelingen op gebied van
QESH.
• Als Product Specialist stel je samen met de telers een geïntegreerd schema op, dat gebruik maakt
van biologie en chemie, conform de modernste inzichten in productkeuzes, milieuaspecten, kosten
en actualiteiten.
• Creëren van een lange termijn strategie voor kruidenteelt.
• Je geeft ondersteuning in het perfectioneren van teeltmethodes en teeltconcepten.
• Actieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van onze producten door nauw samen te
werken met het kwaliteitsteam.
• Verantwoordelijk
voor
het
initiëren
en
implementeren
van
innovatieve
productontwikkelingstrajecten
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Smaakmakers voor deze vacature
Je komt terecht in een omgeving die in het teken staat van groei, die de afgelopen jaren hard aan de weg
hebben getimmerd en volop aan het professionaliseren. De lijnen zijn kort, de structuur is plat dus jij bent
de specialist en door de korte lijnen ben jij als teelspecialist de kennis en sparringpartner van Vitacress
Real.
Je krijgt de kans om de wereld te ontdekken, mooie zakenreizen te maken in prachtige groene regio’s met
fantastische kruiden en innovaties.
Just another day at the office
Op één van onze teeltbedrijven is een nieuwe teler gestart. Je dag begint met het maken van een
presentatie, zodat je precies kunt uitleggen aan welke noviteiten gewerkt wordt en hoe onze lange termijn
teeltstrategie eruit ziet. ’s Middags heb je een afspraak met een technisch bedrijf waarmee je bezig bent
een vertical farm op te zetten. Jij bent hierin de projectmanager en moet ervoor zorgen dat deadlines
gehaald worden. Einde middag rij je snel naar het vliegveld om en vlucht te pakken naar Spanje. Er zijn wat
uitdagingen in de teelt, waar je samen met Sergio (Teler van Vitacress Spanje) naar oplossing gaat kijken en
jouw kennis als Teeltspecialist toepast. Ook sluit je aan bij een seminar over gewasbescherming.
Hoe jij zorgt dat jij de beste bent in je vak:
• Minimaal een afgeronde HBO of WO-opleiding, bijvoorbeeld HAS of WUR, bijvoorbeeld in de
richting Bedrijfskunde, Agribusiness & Trade, Tuinbouw en Akkerbouw of Horticulture.
• Je hebt een nieuwsgierig karakter en een passie voor ondernemerschap.
• Minimaal 5 jaar ervaring met verse producten van gewassen zoals kruiden, paprika, courgettes,
komkommers of aubergines is een absolute must.
• De nieuwe teelt technische ontwikkelingen zijn continue bekend en bent betrokken bij innovaties
gericht op duurzaam telen.
• Je hebt je vizier op de lange termijn. Vandaag zaaien is pas over een paar weken of maanden
oogsten.
• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift bij voorkeur heb
je kennis van de Spaanse taal.
Kom jij ons dreamteam versterken? Dan krijg jij van ons:
• Een toffe werkomgeving met gedreven collega’s die elkaar naar een hoger niveau willen brengen.
Je wordt opgenomen in een kennisorganisatie die groeit en die beleving en kwaliteit centraal stelt.
• Munt, tijm, rozemarijn (of ieder ander kruid), zoveel als je wil!
• Dagelijks vers fruit en soep in ons eigen ‘Greenhouse Café’.
• Ongekend goede werksfeer waar hard werken en plezier maken hand-in-hand gaan. Ons team
bestaat uit mensen die het maximale uit zichzelf en teamgenoten willen halen.
• Vrijheid en flexibiliteit, jij bent de regisseur van je agenda.
• Een vergoeding van jouw voordeur tot die van ons.
• Een vergoeding voor je oude dag.
• Een geweldige kans om kennis te delen in een omgeving met ruimte voor eigen initiatief en
persoonlijke ontwikkeling.
Je werkplek is ingericht, je 2 bureauschermen en de trapfiets onder tafel staan klaar, de verse soep wordt
gekookt en het zomers fruit is rijp om gegeten te worden.
Wij kijken uit naar je cv! Mocht je nog twijfelen of heb je vragen wat deze functie zo tof maakt? Bel dan
gerust. Voor een kijkje in onze organisatie verwijzen we je naar onze nieuwe website die zeker de moeite
waard is om te bekijken.
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