
 
Pluriton Belgium BVBA is een zelfstandige exporteur van broedeieren en kuikens van de 3 belangrijkste 
legfokbedrijven in de wereld: Hy-Line International in Iowa, H&N International en Lohmann Tierzucht in Cuxhaven. 
Pluriton Belgium heeft contract-vermeerderingsbedrijven voor de productie van broedeieren alsook een eigen 
broeierij voor de productie van legeendagskuikens in Arendonk.  
Om de verdere continuïteit en groei van de broeierijactiviteit te garanderen willen wij ons team in Arendonk 
versterken met: 

PERSONEELSPLANNER BROEIERIJ – ASSISTENT BROEDMEESTER 
 
Jouw uitdaging 

- Je coördineert de personeelsplanning en stuurt de broeierijmedewerkers aan tijdens het werkproces (inleg, 
schouw, afraap en reinigen) 

- Je past de hygiënevoorschriften en veiligheidsregels toe en zorgt voor de naleving hiervan op de werkvloer. 
- Tijdens het productieproces doe je controle op het respecteren van de kwaliteits- en welzijnseisen. 
- Je bent de eerste contactpersoon voor het uitzendkantoor.  
- Je ontvangt nieuwe interimkrachten op hun eerste werkdag en jij bent hun direct aanspreekpunt bij vragen. 
- Je doet nazicht van de tikkingen van zowel vaste als interim medewerkers en voert op termijn de prestaties 

in in het payrollsysteem. 
- Samen met de broedmeester voer je functionerings- en beoordelingsgesprekken.  
- Je bent een echte teamplayer en draagt positief bij tot een leuke werksfeer. 
- Samen met een groep van collega’s neem je buiten de werkuren de alarmdienst over. 
- Je neemt de taken van de broedmeester waar bij zijn afwezigheid. 
 

Jouw troeven 
- Minimaal werk- en denkniveau van een bachelor of gelijkwaardig door ervaring; 
- Je bent communicatief sterk. Jouw benadering is open, eerlijk en direct; 
- Je beschikt over relevante leidinggevende capaciteiten, bij voorkeur in een productieomgeving; 
- Je bent flexibel, standvastig als het moet en hebt geen 9-to-5 mentaliteit; 
- Je bent nauwkeurig, organisatorisch en beschikt over de nodige dosis verantwoordelijkheidszin; 
- Je hebt een hands-on mentaliteit, bent gedreven en werkt resultaatgericht; 
- Je beschikt over een goede kennis van het Nederlandse en kan je behelpen in het Engels; 
- Je bent woonachtig in de omgeving van Arendonk; 
- Affiniteit voor de landbouwsector is een pluspunt. 

 
Ons aanbod 

- Je komt terecht in een ambitieus groeiend bedrijf met korte beslissingslijnen. 
- Je hebt een zeer afwisselende job met veel uitdaging en ruimte voor initiatief. 
- Voltijdse betrekking met een aantrekkelijk en marktconform salarispakket overeenkomstig de geboden 

competenties en ervaring. 
 

Contactinformatie 
Iets voor jou? We leren je graag kennen.  
Stuur ons je motivatie en CV vóór 15 augustus naar Pluriton Belgium BVBA, Schotelven 111, 2370 Arendonk of naar 
m.broeckx@pluriton.com 
Nog vragen? Tijdens de kantooruren kan je telefonisch terecht op het nummer +32 (0)3 808 44 12. 


