
 

 
 

 

VACATURE ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER 

24-6-2022 

Wilderhof werd in 2008 opgericht in Borgloon. Bestuurders, Eric Jansen en Karine Drossin hebben met 

hun jarenlange ervaring in de productie van kwaliteitsvol hard- en zachtfruit een toonaangevend 

fruitteeltbedrijf uitgebouwd. Zij kunnen elk dag rekenen op een enthousiast team van 10 

medewerkers. Met een uitgebreid netwerk van betrouwbare partners streven ze ernaar om elke dag 

gezonde en kwaliteitsvolle producten op de markt te brengen. 

Om hun verdere groei mee te kunnen realiseren zijn zij op zoek naar een: 

• Assistent bedrijfsleider 
 

Assistent bedrijfsleider 

Functie 
Ben je (agro-)technisch onderlegd en wil je op termijn zelfstandig beslissingen nemen in een 
operationele teeltomgeving?  

Wij zoeken een Assistent bedrijfsleider die op termijn mee de verantwoordelijkheid draagt voor het 
totale teelt- en operationele proces. 

Je werkt met een kwaliteitsproduct in een enthousiast team. Naast de dagelijkse aansturing fungeer je 
ook als klankbord en sparring partner voor de eigenaar. Jij denkt actief mee over innovatie, 
opportuniteiten, optimalisatie en toekomstige (bedrijfs-)ontwikkelingen. 

Als Assistent bedrijfsleider sta je hands-on tussen de mensen. Je verdeelt je aandacht tussen de opslag-

/verpakkingsloods en het veldwerk.  

• Je waakt over een correcte planning van de productie en van personeel en zorgt voor de 
opvolging van de werkzaamheden;  

• Je denkt mee na over de efficiëntie van het proces en geeft verbetervoorstellen waar nodig. 
Hiervoor zal je eveneens operationeel meewerken om deze inzichten te kunnen krijgen; 

• Je kan snel inspelen op wisselende omstandigheden en veranderingen; 
• Je controleert en monitort de kwaliteit en output van de verschillende activiteiten; 
• Je staat in voor registratie en administratie. Maken van analyses en daarop sturen; 
• Je volgt het machinepark mee op en coördineert de inzetbaarheid van de machines; 

Profiel 
• Je bent een master in de biologie of bent bio-ingenieur;  
• Je toont voorbeeldgedrag; 
• Je hebt teeltervaring en gevoel voor techniek; 
• Je staat open voor innovatie en optimalisatie en denkt daar actief over mee; 
• Je beheerst Nederlands en Engels en bezit een goede basiskennis Frans; 
• Ervaring met certificering is een pluspunt  

  



 

 
 

 

 

Wij bieden 
• Een open werkomgeving waar elke dag anders is 
• Intentie voor een langdurige samenwerking 
• Veel ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling 
• Een marktconform salarispakket 

 

 

Informatie of kandideren?  
Contacteer Carolien Gulix via carolien@wilderhof.be  of  012 74 65 38 
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