Sylva groeit en heeft ambities om nog verder te groeien.
Daarom werven wij voor onmiddellijke indiensttreding aan:

VERANTWOORDELIJKE
VERZENDING BOOMKWEKERIJ

Boomkwekerijen Sylva uit
Waarschoot is gegroeid vanuit de
succesrijke boomkwekersfamilie
Van Hulle.
De jonge en dynamische leiding
steunt op een historische
achtergrond van
bosboomkwekerij in de familie
sinds 1750. SYLVA levert aan
Belgische klanten,
maar realiseert 80% van de
omzet in diverse landen van de
E.U. Met een gedreven
milieubewuste visie op
bebossing en
grootgroenvoorziening, zijn wij al
meer dan 40 jaar toonaangevend
in onze sector. In 2009 werd
Sylva verkozen tot
“Belgische Sierteler van het jaar”
en werd tevens de eerste
“International Grower of the Year
2009”

Functieomschrijving

Tijdens de herfst en winter ben je verantwoordelijk voor de
ontvangst en het uitsorteren van aangeleverd plantmateriaal. Je
voert hierbij ook kwaliteitscontrole uit. Je maakt bestellingen
verzendklaar en staat hierbij in nauw contact met de coördinator
logistiek en je andere collega’s in de verzending. Je zorgt ervoor
dat de bestellingen correct geladen worden op de vrachtwagens
(met heftruck of handmatig).
Tijdens het voorjaar en de zomermaanden zorg je voor
ondersteuning in de productieafdeling: plantklaar maken van jonge
bosbomen, het uitzaaien van de zaden en het opvolgen van de
groei van de planten (opname nieuwe productie).

Profiel

Diploma hoger onderwijs, bij voorkeur in een “groene”
studierichting, of gelijkwaardig door ervaring.
Ervaring in de agrarische sector (boomkwekerij, sierteelt, …) en
plantenkennis is een pluspunt.
Behendig met tractor en machines.
Bij voorkeur woonachtig in de regio Oost- of West-Vlaanderen.
Zin voor orde en netheid.

Aanbod

Een gevarieerde en voltijdse job binnen een gezonde familiale
KMO in een landelijke en rustige omgeving
Aangename en collegiale sfeer
Grote variatie van taken
Aantrekkelijk salaris overeenkomstig je capaciteiten en prestaties

Diversiteit

SYLVA draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel.
Bij ons wordt aangeworven op basis van competenties.
Vaardigheden zijn belangrijker dan geslacht, leeftijd, afkomst of
handicap.

Interesse?

Stuur je sollicitatiebrief vóór 30.06.2019 met curriculum vitae
naar: info@sylva.be of per post naar onderstaand adres.
Meer info op www.sylva.eu

SYLVA BVBA
‘t Hand 10—9950 Waarschoot
Tel: 09/376 75 75
info@sylva.be www.sylva.eu

