
 

 

Franken Agro, gevestigd in Mol, is als gespecialiseerd akkerbouwbedrijf reeds meer dan een halve 

eeuw actief in de teelt van aardappelen, suikerbieten en groenten. Met een bedrijfsoppervlakte van 

ruim 600 ha en een high-tech machinepark in huis, staan we met onze familiale onderneming garant 

voor ambachtelijke kweek en verkoop van verse kwaliteitsproducten. Ook zijn we als lokale producent 

van graszoden vandaag de dag uitgegroeid tot marktleider regio Kempen. 

Voor de operationele leiding en opvolging van onze teeltprocessen zijn wij op zoek naar een m/v: 

 

Ervaren landbouwingenieur 
Teeltverantwoordelijke 

 

Functie: Voor ons vast team van zeven arbeiders maak je de dagelijkse werkplanning op. Door het 

overzicht over onze aardappelen- en graszodenteelt te bewaren fungeer je als coördinator en 

aanspreekpunt voor externe landbouwpartners. Je organiseert proactief de productie op onze velden 

aangaande bemesting, gewasbescherming, maaiproces, oogst,… Op administratief vlak neem je o.a. 

kostprijsberekeningen en prijszetting mee in handen. In samenwerking met de zaakvoerder bewaak je 

het machinepark en onderzoek je nieuwe investeringen.   

 

Profiel: 

- Je kan een hoger diploma richting Land- en Tuinbouwkunde voorleggen en hebt bij voorkeur 

technische affiniteit. Jouw leidinggevende talenten heb je reeds bewezen in een eerste 

succesvolle ervaring. 

- Je beschikt over een sterke hands-on-mentaliteit. Met zin voor structuur weet je tevens jouw 

administratie, planning en algemene productiekosten goed op te volgen.  

- Vanuit jouw passie voor landbouw engageer jij je om je verder te verdiepen in de diverse en 

boeiende teeltprocessen. Je kan hierbij rekenen op de jarenlange knowhow en ervaring van 

de zaakvoerder. 

 

Aanbod: 

Je komt terecht in een groeiende, familiale KMO met oog voor kwaliteit, duurzaamheid en stabiliteit. 

Onder de vleugels van de zaakvoerder krijg je de kans om je verder te ontwikkelen tot expert in het 

landbouwlandschap. In deze uitdagende functie geniet je van brede verantwoordelijkheden, 

autonomie en medezeggenschap om mee te bouwen aan de akkerbouw van de toekomst. Je kan 

rekenen op een aantrekkelijk verloningspakket aangevuld met persoonlijke groei- en 

ontwikkelingskansen. 

 

Interesse? 

Stuur jouw kandidatuur naar solliciteren@goelen.be ter attentie van Guy Goelen. Voor meer 
informatie kan je ons tijdens de kantooruren contacteren op 014/61 57 87. 
 
 
 


