
   

 

Heb jij affiniteit met teelt en kun jij goed plannen en organiseren? 

Kom dan ons team versterken! 

 
Kwekerij Roos B.V. zoekt voor haar locatie Boskoop een  
 

LOCATIEMANAGER (fulltime) 
 

Wie zijn wij?  
Kwekerij Roos B.V. is een jong en snelgroeiend bedrijf gespecialiseerd in het kweken van 
sierheesters. Door innovatief te zijn op het gebied van productie en assortiment alsmede door onze 
klantgerichtheid zijn wij uitgegroeid tot een vooraanstaande marktpartij. Met onze producten 
bedienen wij tuincentra en bouw- en supermarkten in geheel Europa.  
 
Wat ga je doen?  
Als locatiemanager ben je verantwoordelijk voor het effectief managen en optimaliseren van de 
dagelijkse operatie van één van de locaties van de kwekerij. 
 

 Algehele verantwoordelijkheid voor de kas en de tuin. 

 Het leidinggeven aan- en het coachen van het gehele team. Denk hierbij aan het zorg dragen 
voor een efficiënte en optimale inzet van de medewerkers. 

 Het onderhouden van relaties met leveranciers en adviseurs.  

 Verantwoordelijk voor de optimale voortgang en het resultaat van de teelt zoals het maken 
van een oppotplanning en zorgdragen voor de uitvoering hiervan. Ook het verwerken en 
controleren van de jonge planten bij binnenkomst hoort hierbij. 

 Plannen maken en implementeren op basis van nieuwe ontwikkelingen en 
verbetermogelijkheden binnen de kwekerij. 

 Zelf meewerken in de uitvoering wanneer de voortgang hierom vraagt is onderdeel van de 
functie. 

 
Wie ben jij?  
Wij zoeken een enthousiaste collega die goed kan organiseren een duidelijke visie over kan brengen.  
Daarnaast herken jij je in het volgende profiel:  

 HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur de opleiding Tuinbouw) 

 Affiniteit met teelt  

 In het bezit van een spuitlicentie (of bereid zijn deze te halen) 

 People manager 

 Communicatief sterk in woord en geschrift  

 Gemotiveerd, enthousiast en stressbestendig 

 Flexibele werkhouding  
 
Wat bieden we jou?  

 Een uitdagende, afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid.  

 Naast hard werken heb je vooral ook veel plezier met je collega’s 

 Werken binnen een enthousiast team 

 Een marktconform salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden  



   

 

 
 
 
Enthousiast geworden?  
Ben jij iemand die ons team wil komen versterken en een aanwinst is voor ons bedrijf? Neem dan 
vooral contact met ons op! Tijdens een gesprek vertellen we je graag meer over deze functie. 
Mail je motivatie en CV naar office@ronaldroos.com ter attentie van Laura Wille. 
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