
 

Wil jij ons helpen de wereld in bloei te zetten?  

Gezocht: Chef Zadenteelt volle grond (38 uur/week) 
Ben jij een echte vollegrondsteler en word jij helemaal blij van werken met mensen, planten en met 

specialistische machines? Maak jij je zorgen over de biodiversiteit en wil jij daar echt iets aan doen?  

 

Cruydt-Hoeck wil de wereld in bloei zetten! Hiervoor kweken wij inheemse wilde planten en zaden die we 

verkopen aan gemeenten, (groen)bedrijven en particulieren in Nederland en Vlaanderen en geven daarbij 

deskundig ecologisch advies. De inheemse zaden en wilde planten worden toegepast in de openbare ruimte, 

tuin, park en landschap. We zijn een dynamisch, groeiend bedrijf met een team van circa 40 trotse, gedreven 

en gemotiveerde collega’s. Samen zorgen we voor een prettige en inspirerende werksfeer. Nieuwe collega’s 

noemen ons team een ‘warm bad’. Jouw werkplek ligt midden tussen de bloemenweides en teeltvelden met 

inheemse wilde bloemen. De vraag naar wilde planten en zaden neemt flink toe en daarom zijn wij op zoek 

naar jou.  

 

 
 

Wat ga je doen? 

Je stuurt een team aan van circa 5 à 6 ervaren collega’s en enkele seizoensmedewerkers. Je neemt de taken 

over van een collega die zich door de bedrijfsgroei gaat richten op andere taken. Samen zijn jullie 

verantwoordelijk voor de vollegronds zadenteelt van circa 150 verschillende teelten van inheemse wilde 

planten op circa 20 hectare grond. Deze teelten variëren tussen de 1 m2 en 5000 m2 per soort. De 

werkzaamheden die jij aanstuurt en organiseert bestaan uit planten, zaaien in de volle grond, schoffelen, 

wieden, gewas verzorgen, oogsten, terreinbeheer, water geven, machinebeheer en alle bijkomende 

werkzaamheden. Veel hebben we gemechaniseerd met specialistische machines, een belangrijk deel gebeurt 

met de hand. Het werk is veelal pionieren, innoveren en experimenteren. Samen zoeken naar duurzame, 

efficiënte, natuurvriendelijke teeltmethoden. Veel is nog onbekend in de teelt van inheemse 

wildeplantenzaden. Wij zijn (nog) niet biologisch gecertificeerd, maar werken wel op deze manier. We doen 

veel aan bodemverbetering, want de bodem is de basis.  



  

Als chef ben je meewerkend voorman/vrouw, trek jij de kar, steek je de handen uit de mouwen en zorg je dat 

alles op rolletjes loopt. Je hebt overzicht en inzicht en vindt het leuk meerdere ballen tegelijk in de lucht 

houden. Je kunt goed plannen, vooruitkijken, anticiperen, organiseren en het team coachen en motiveren. Je 

kunt echt denken als een teler en kunt de behoeften van de planten combineren met efficiënt werken. Deels is 

je werk buiten in het veld, praktisch uitvoerend, deels achter je laptop of in overleg met collega’s van andere 

teams waarmee jouw team samenwerkt. Ook kun je goed omgaan met de verschillende weersinvloeden en 

hierop adequaat reageren. Bijvoorbeeld als de rijpe zaden voor de buien losbarsten ineens van het land 

moeten. Het zo nu en dan in het teelt- en oogstseizoen ’s avonds of in het weekend doorwerken is voor jou 

geen probleem.  

 

Dit bieden wij! 

• Werken met een grote verscheidenheid aan wilde planten op onze natuurvriendelijke teeltvelden van 

in totaal circa 20 hectare. 

• Echt een verschil kunnen maken voor de biodiversiteit. 

• Fijne open werksfeer in natuurrijke omgeving met een team van circa 40 gemotiveerde gezellige collega’s. 

• Een uitdagende werkomgeving waar altijd wat te doen is en je de ruimte krijgt om je te ontwikkelen in het 

werk en door middel van interne en externe opleidingen. 

• Passend salaris, eerst tijdelijk, maar bij goed functioneren een vaste aanstelling.  

Jaarrond 38 uur per week.  

 

Wat vragen wij?  

• Je hebt een passie voor het telen van (wilde) planten én mechanisatie.  

• Je hebt ruime ervaring in het professioneel werken op een tuinderij of kleinschalige akkerbouwbedrijf en 

bent daar bij voorkeur in opgeleid.  

• HBO denk- en werkniveau, je bent zowel theoretisch als praktisch ingesteld en een aanpakker.  

• Ondernemend, je zet zaken in gang en neemt initiatief. Je kunt goed plannen, organiseren, overzicht 

houden en anticiperen. 

• Je kunt leidinggeven aan een klein team en hen coachen en motiveren. 

• Oog voor kwaliteit, je bent zelfstandig, vindingrijk, oplossingsgericht en gedreven. 

• Jouw mindset is vanzelfsprekend duurzaam en je hebt een ecologisch kwaliteitsbesef.  

• Je kunt teeltplanningen maken, deze uitvoeren en teeltadministraties bijhouden in digitale systemen, 

waaronder onze eigen Cruydt-Hoeck Database.  

• Flexibele instelling, ’s avonds of in het weekend een keer door werken vind je geen probleem en je gedijt 

goed in een dynamisch bedrijf dat volop in ontwikkeling is.  

• Je krijgt energie van het continu verbeteren en doorontwikkelen van je taken, jouw team en je 

werkomgeving.  

 

Zullen we samen de wereld in bloei zetten?  

Stuur je motivatie en CV zo spoedig mogelijk naar Mireille Meurs, mireille@cruydthoeck.nl.  

We hebben geen concrete einddatum, want wij willen jou, omdat jij heel goed bent!  

Check www.cruydthoeck.nl/vacatures voor de status.  

 

Cruydt-Hoeck BV  

Abbendijk 6 

8422 DL Nijeberkoop 

Tel: 0516 441144 

Zie ook: www.cruydthoeck.nl 
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