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Bedrijfsleider Tuinbouw
Functies

Bedrijfsleider
Hoofd logistiek
Meewerkend voorman
Teamleider
Bedrijfsleider Akkerbouw
Bedrijfsleider Vollegrond
Chef Boomkwekerij
Chef logistiek
Meewerkend voorman Akkerbouw
Meewerkend voorman Vollegrond

Opleidingsniveau

HBO

URL

https://www.talentboom.nl/opleidingen/opleiding-bedrijfsleider-tuinbouw-696.html

Duur

8 bijeenkomsten

Kosten

€ 3250,- excl. BTW (incl. cateringarrangement)

Subsidie

Neem contact op met Talentboom

Data en locaties

23-01-2020 - Naaldwijk

Opleider

HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen

Contactpersoon

Lamiaa Fareh

Adres

Onderwijsboulevard 221

Postcode

5223 DE

Plaats

‘s-Hertogenbosch

Telefoonnummer

088-8903637

E-mailadres

l.fareh@has.nl

Website

http://www.haskennistransfer.nl

Informatie

Ben je werkzaam als bedrijfsleider in de (glas)tuinbouw dan moet je vele competenties
bezitten. Naast dat je op strategisch niveau een sparringpartner moet kunnen zijn voor de
directie moet je ook de visie en de strategie van het bedrijf kunnen vertalen naar de
werkvloer. Je moet veranderingen implementeren in je team, je team aansturen, motiveren
en coachen om het beste uit het team te halen, je houdt je bezig met optimalisatie van
interne processen et cetera. Een behoorlijke uitdaging die veel van je vraagt!
In deze opleiding geven we je handvatten hoe je deze functie zo goed mogelijk kan
invullen. Naast vakinhoudelijke kennis werken we ook aan jouw persoonlijke competenties.
Deze opleiding is ontwikkeld door HAS Hogeschool samen met de scholingsconsulenten
en de werkgevers. De opleiding is een logisch vervolg op de opleiding aankomend
bedrijfsleider van Lentiz | Cursus & consult.

De opleiding Bedrijfsleider tuinbouw bestaat uit 8 plenaire bijeenkomsten, een
persoonlijkheidstest en twee coachsessies. Je zult tijdens de opleiding aan de
verbetering/optimalisatie van je eigen bedrijf gaan werken. Je werkt aan jouw eigen casus
per module zodat je aan het einde van de opleiding diverse stappen hebt gemaakt in de
verbetering/optimalisering van jouw bedrijfsvoering. Uiteraard helpen wij je hiermee
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wanneer nodig. Je krijgt lessen van ervaren en deskundige docenten van HAS Hogeschool,
die thuis zijn in de tuinbouw en van gastdocenten die per onderwerp ingaan op de
ontwikkelingen binnen hun vakgebied.
Inhoud per module:

Jij, het bedrijf en de omgeving

Visie & strategie vorming
Organisatiekunde
Trends, transitie van land- en tuinbouw icm workshop ‘out of the box’ denken

HRM & Leiderschap

Principes van HRM
Jij als bedrijfsleider
Leiderschap en communicatie

Financieel management

Werken met management informatie
Opstellen van bedrijfsbegroting, bewaken en bijsturen
Inzicht in kosten en opbrengsten, opstellen jaarrekening

(internationaal) Ketenmanagement, logistiek

Supply Chain Management - Interne processen en informatiestromen
Kwaliteitssystemen

Verandermanagement en implementatie

Principes van verandermanagement
Hoe krijg je jouw team mee in een veranderende organisatie?
Hoe ga je om met een continu veranderende omgeving, welke invloed heeft dat op het
bedrijf?
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Strategische marketing & onderzoek

Rol van de markt in de bedrijfsvoering
Marktanalyses en marktonderzoek
B2B marketing
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