
 

 
 

 
De Lochting is een dynamisch maatwerkbedrijf in Roeselare, actief binnen de tuin- en landbouw. Onze activiteiten 
bestaan uit het telen, verpakken en verwerken van biologische groenten en het ecologisch aanleggen en onderhouden 
van groenzones. Dit alles met een hart voor mens en natuur.  
 

SITEVERANTWOORDELIJKE LANDBOUW (ROESELARE) 
 

Ter versterking van het landbouwteam gaan we op zoek naar een siteverantwoordelijke Landbouw (Unit Manager) met 
volgende verantwoordelijkheden: 
 

• De siteverantwoordelijke werkt nauw samen met de afdelingsverantwoordelijke landbouw en maakt deel uit van 
het Landbouw Management Team; deze persoon staat ook steeds in rechtstreeks contact met de Algemeen 
Directeur; 

• De siteverantwoordelijke wijst de werkzaamheden correct toe volgens de passende teamstructuren. Dit gebeurt 
met een dagelijkse focus op het coördineren, coachen en ondersteunen van de collega’s die operationeel actief 
zijn; 

• Strategisch meedenken, de operationele coördinatie van verschillende sites, ondersteuning bieden bij het opstellen 
van het teeltplan en meedenken over automatisatie en innovatie, maken verder ook deel uit van de 
verantwoordelijkheden; 

• De siteverantwoordelijke neemt een belangrijke rol op in het bepalen van het productgamma.  Aan de hand van 
een kritische analyse en marktverkenning gaat de siteverantwoordelijke, in samenspraak met leveranciers, mee op 
zoek naar de ideale productmogelijkheden. Dit alles volgens een onderbouwd financieel en operationeel plan; 

• Een belangrijk bijkomend luik is de volledige scope met betrekking tot het commercieel aspect, met name het 
werven en onderhouden van klantenrelaties. Dit afgestemd op de productie -en teeltmogelijkheden van De 
Lochting en haar partners. 

• Doorheen de seizoenen past de siteverantwoordelijke zijn/haar focus aan volgens de noden van de periode; 
• Samengevat staat de siteverantwoordelijke Landbouw mee in voor de dagelijkse, operationele leiding van het 

landbouwteam, het mee-opmaken van het teeltplan en het verzorgen van de klantenrelaties van De Lochting, een 
groeiorganisatie met 200 actief werkende krachten. 

 
Kwalificaties 

Voor deze functie gaan we op zoek naar iemand met een opleiding (Graduaat tuin- en landbouw, Landbouwingenieur...) 
en/of ervaring (of een grote interesse) in biolandbouw en voeding. Om deze functie tot een goed einde te kunnen 
brengen, verwachten we dat de siteverantwoordelijke Landbouw technisch en organisatorisch onderlegd is. Anderzijds 
is een hands-on mentaliteit, diplomatische en empathische aanpak, zowel intern als extern, een must. Iemand die 
communicatief, assertief en innovatief is, zal in deze functie tot zijn recht komen.  

 

Aanbod 
Er wordt een loonpakket op maat voorzien, volgens ervaring en kwalificaties. Tot dit loonpakket behoren eveneens 
volgende voordelen: maaltijdcheques, kosten eigen aan de werkgever, groepsverzekering, een gsm en laptop. 
Daarenboven wordt er binnen deze functie zeer veel vrijheid, flexibiliteit, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 
geboden. 
 
 

Interesse of vrijblijvende vraag naar meer informatie? 
Lien Baert – 0484 396931 - lien@straff.be 


