
 

Den Berk Délice is toonaangevend specialist in smaaktomaten van 

topkwaliteit. Verspreid over 6 productielocaties telen en vermarkten 

we tomaten met veel oog voor kwaliteit, partnerschap, flexibiliteit en 

duurzaamheid. Voor en door mensen. Dagelijks werken we met een 

gemotiveerd team van meer dan 400 mensen aan onze missie: De 

consument 365 dagen per jaar laten genieten van een lekkere 

smaaktomaat.  

Den Berk Délice blijft groeien! De huidig productiecoördinator kijkt uit naar een fijne samenwerking 

met en de komst van een enthousiaste collega:  

Productiecoördinator Tomatenteelt 

 

Functie: Je waakt erover dat de praktische organisatie op verschillende productielocaties strookt 

met de principes van ons personeelsbeleid.  Den Berk Délice staat namelijk voor een 

prestatiegerichte maar zeker ook aangename werkomgeving. Om dat waar te kunnen maken neem je 

verschillende rollen op: 

• Als echte peoplemanager ondersteun je jouw productieleiders om zich zo goed mogelijk te 

bekwamen in hun job, en je stimuleert hen om hetzelfde te doen bij hun assistenten. 

• Als organisator zorg je voor de juiste samenstelling en taakverdeling binnen je teams, op alle 

niveaus. 

• Als manager formuleer je in samenspraak met het hogere management doelen op het vlak 

van arbeidskwaliteit en arbeidskost. 

• Als procesoptimalisator streef je naar continue verbetering van de productieprocessen. 

Aanbod:  

• Voltijdse functie 

• Gewaardeerde rol in een jong, dynamisch team 

• Opleiding, coaching en ondersteuning 

• Gevarieerde uitdaging in een sterk groeiende onderneming 

• Bovenop een mooi verloningspakket, worden ook overuren bijkomend en correct vergoed. 

 

Profiel: Je kan al enkele succeservaringen voorleggen waarin je als peoplemanager met je team 

mooie resultaten behaalde. Je bent hands on, en het schrikt je niet af om onze arbeidshandelingen 

ook zelf onder de knie te krijgen. Praktijkervaring in land- of tuinbouw of een bachelor/master in bv. 

agro- en biotechnologie zijn een sterk voordeel. Drive, passie en teamspirit zijn daarentegen 

essentieel! 

Word jij onze nieuwe collega? Stuur dan je kandidatuur naar solliciteren@goelen.be ter attentie van 

Hanne Verbraeken. Voor meer info kan je ons tijdens de kantooruren contacteren op 014/61 57 87. 

 

Bekijk onze bedrijfsfilm op 

www.denberk-delice.be 

http://www.denberk-delice.be/
mailto:solliciteren@goelen.be

