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Het bevuilen van de weg wordt aanzien als een gewone
overtreding. Maar als er een ongeval gebeurt en er is een
oorzakelijk verband tussen de modderplek - veroorzaakt
door de oogstende land- of tuinbouwer en het ongeval,
dan kan hij door de rechter aansprakelijk gesteld worden.
In dit geval zijn de straffen veel zwaarder.
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Jiffy Products International BV
is onderdeel van de Jiffy Group,
een internationale groep van bedrijven
gespecialiseerd in de ontwikkeling,
productie en verkoop van substraten
en plantvermeerderingssystemen.
De bekende substraten, Jiffy
7-tabletten, Preforma-plantpluggen
en Jiffy-potten zijn slechts een
greep uit het uitgebreide assortiment van Jiffy geschikt voor de
professionele tuinbouw.
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Via zijn bedrijfspolis
of tuinder natuurpolis
olis heeft een landbouwer
landb
lijk wel een verzekering
ering burgerlijke
burgerlij aansprakelijkheid. Mocht
bur
er een ongeval gebeuren,
ren, dan zal de verzekeraar de schade
vergoeden. Maar bij grove
zal de verzekeraar de
ve nalatigheid
n
schadevergoeding terugvorderen van de land- of tuinbouwer.
Het vraagstuk over de verantwoordelijkheid bij ongevallen
tengevolge van modder op de weg kan trouwens een moeilijke materie zijn want het kan een steekspel worden tussen
slachtoffer, opdrachtgever en eventueel loonwerker.
Preventie is dus de boodschap! U hebt er alle belang bij om
gevaarlijke situaties te vermijden.
Komt u dus met moddersporen op de openbare weg, dan
hebt u er alle belang bij het risico goed in te schatten, er
desgevallend voor te zorgen dat er signalisatie is en het wegdek na de werken te reinigen. Deze borden hebben wel geen
enkele rechtszekerheid betreffende de wetgeving op de weg,
zij dienen enkel ter waarschuwing van de weggebruikers. Q
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U heeft een hogeschool werk- en denkniveau, verkregen door
opleiding en/of ervaring. Brede kennis en ervaring in de professionele tuinbouw geven u een goede aansluiting bij onze
(potentiële) klanten. U heeft bij voorkeur 2-3 jaar ervaring
in een commerciële buitendienstfunctie, maar enthousiaste
betreders van de arbeidsmarkt met de juiste opleiding en achtergrond zijn zeker welkom om te reageren.
Voorts bent u resultaatgericht, gedreven en beschikt u over
uitstekende communicatieve vaardigheden. U heeft een Àexibele instelling, beschikt over de nodige overtuigingskracht en
werkt gedisciplineerd. De Nederlandse, Franse en Engelse taal
beheerst u in woord en geschrift. Het werken met MS Outlook,
Word en Excel gaat u gemakkelijk af. U bent woonachtig in
België, bij voorkeur in de omgeving van Gent.

Aanbod
Een uitdagende fulltime functie tegen een aantrekkelijke beloning die past bij uw ervaring en achtergrond. Daarnaast kunt
u van ons een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden
verwachten (waaronder variabele beloning). Voorts faciliteren
wij een auto van de zaak, mobiele telefoon en een laptop.
Jiffy biedt voldoende opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, een dynamische werkomgeving en samenwerking met
enthousiaste collega’s.

INTERESSE? Stuur dan uw sollicitatiebrief en CV naar onze
afdeling HR (hr-nl@jiffygroup.com).
Voor inhoudelijke informatie over deze functie kunt u
contact opnemen met onze Sales Manager Benelux,
Pieter van Dongen (p.vandongen@jiffygroup.com of
00 31 6 1161 6344). Voor meer informatie over Jiffy kijkt u
op www.jiffygroup.com
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De praktijk
Belangrijk voor de land/tuinbouwer, loonwerker of transtrans
ns-porteur zijn een aantal verplichtingen die worden
den
en opgele
opgelegd
m.b.t. het gevaar van modder op de weg. Wanneer
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wegdek door het oogsten besmeurd wordt,
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verwijderd worden. Soms is het nodig om de
e weg schoon te
t
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m een drukke weg of een
ernstige vervuiling van het wegdek,
ieder geegdek,
k, verwittig dan in iede
val de politie. Die zal het gevaar
eventueel het
evaar signaleren en eventu
eve
verkeer omleiden. Let wel, ditt ontslaat u niet van uw plicht
tot reinigen van het wegdek
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