
Teeltmanager
Wil je heel de dag bezig zijn met de teelt van potplanten en ben je enthousiast om mee te groeien in 
een dynamisch bedrijf? Dan hebben wij de perfecte baan voor jou!

Wie zijn wij?
Montis is een vooruitstrevend familiebedrijf dat zich richt op de productie van seizoensproducten met de Helleborus, Campanula 
en Ranunculus als belangrijkste teelten. Daarnaast kweekt Montis ook seizoensproducten als de Portulaca, Aster, en Poinset-
tia. Montis levert producten aan het hogere segment van de tuincentra, bloemist, groothandel en retail.  Als organisatie zijn we 
lid van de telersverenigingen Decorum en Addenda. 

Om de beste producten te kweken en te leveren, staan de waarden kwaliteit, persoonlijkheid en duurzaamheid centraal binnen 
Montis. Elke dag werken wij samen met collega’s en partners om dit te realiseren. Voor onze nieuwe locatie aan de Van Has-
seltweg in Moerkapelle zijn wij op zoek naar een:

Teeltmanager (ft)

Wat ga je doen als onze Teeltspecialist?
Per jaar worden er meer dan één miljoen planten gekweekt op onze locatie aan de Van Hasseltweg. Als Teeltspecialist ben 
je verantwoordelijk voor het creëren van de meest optimale omstandigheden waaronder deze planten kunnen groeien. Hierbij 
streef je naar de hoogste kwaliteit, zodat de beste planten aan onze klanten kunnen worden verkocht. De dagelijkse verant-
woordelijkheden van de Teeltspecialist zijn:
• Beheren goed groeiklimaat in samenhang met energieverbruik door middel van klimaatcomputer;
• Voorzien van juiste waterafgifte en voedingstoestand;
• Uitvoeren van teelt technische werkzaamheden;
• Signaleren en oplossen van storingen;
• Sparren met management en teeltteam over de teelt, planning en productie;
• Maken van prognoses betreft verwachte productie en deze communiceren aan verkoop;
• Meedraaien in weekenddiensten (één keer per twee weken).

Wie ben jij?
• MBO/HBO werk- en denkniveau;
• Minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie;
• Je bent in het bezit van een spuitlicentie;
• Je beschikt over een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
• Ervaring met MPS-registratie is een pré.

Wat bieden wij?
• Een dynamische en veelzijdige functie met veel verantwoordelijkheid;
• Jong en gedreven team van collega’s;
• Mogelijkheden tot ontwikkeling (bijvoorbeeld aanvullende cursussen);
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Enthousiast?
Enthousiast geworden over de functie van Teeltmanager? Stuur jouw cv en motivatie naar administratie@montisplant.nl t.a.v. 
Niels van den Berg. Voor vragen kun je Niels telefonisch bereiken op 06 23 98 69 25.


