
 
 
 
 
 
Dirk Maris NV is een hechte familiale KMO in Arendonk en al meer dan 25 jaar een vaste waarde in de 
tuinbouwsector. Als specialist in productie en verkoop van sedumproducten en graszoden leggen ze 
dagelijks de focus op kwaliteit en groene vernieuwende oplossingen. Met een lokaal gespecialiseerd 
teeltproces bieden ze een innovatief grastegel- en groendaksysteem aan klanten in binnen- en 
buitenland. Voor de dagelijkse aansturing en verdere automatisatie van het teeltproces willen ze hun 
12-koppig team versterken met een:  
 

Teeltmanager 
 
Functie:  

Na een inloopperiode naast de bedrijfsleider neem je de volledige opvolging en verdere uitbreiding 
van de teelt van sedumproducten en grastegels in handen. Je stuurt de vaste ploeg van een 8-tal 
arbeiders aan en stelt de werkplanning op. Je weet hierbij snel te schakelen bij veranderende 
weersomstandigheden. Je verzorgt de registraties, koopt grondstoffen aan en controleert het verloop 
van grondbewerking, bemesting, gewasbescherming, bewatering, oogsten,… Je volgt de gebruikte 
machines op en neemt het voortouw in de verdere optimalisatie en mechanisatie van de kwekerij. 

 
 

Profiel:  

• Je genoot minstens een bacheloropleiding in de Agro- en Biotechnologie of hebt gelijkwaardige 
ervaring in de teelt, tuinbouw, landbouw of grondwerken. Kennis van mechanisatie en 
automatisatie is een pluspunt. 

• Je kan leidinggevende kwaliteiten voorleggen om een ploeg aan te sturen en te motiveren.  

• Je bent hands-on ingesteld en neemt graag initiatief. Je woont in de regio om snel op onze lokale 
velden in Arendonk en Weelde ter plaatse te zijn. 

• Je denkt in oplossingen, hebt zin voor structuur en oog voor kwaliteit. 

• Je beschikt over vlotte PC-vaardigheden en deelt onze passie voor planten en innovatie. 

 

 
Werk met ons mee aan een groenere wereld!  

• Je krijgt een in-house opleiding en loopt de eerste tijd mee met de zaakvoerder om de knepen 
van het vak en verschillende teelten onder de knie te krijgen.  

• Je geniet een correcte, marktconforme verloning. Je kan rekenen  op een gezonde portie 
verantwoordelijkheden, autonomie en groeikansen.  

• Je komt terecht in een stabiele, financieel gezonde en gestaag groeiende KMO met een familiaal 
karakter. Ons vast team van enthousiaste medewerkers ontvangt je graag als nieuwe collega! 

 
Interesse?  
Stuur jouw kandidatuur naar solliciteren@goelen.be ter attentie van Gert-Jan Claessen. Snelle reactie 
en discretie gegarandeerd. Voor meer informatie kan je ons tijdens de kantooruren contacteren op 
014/61 57 87. 

 


