Stichting Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve exploiteert in Colijnsplaat een
onderzoekslocatie van 95 ha waar praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd voor de sectoren
akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt door middel van proeven en projecten. Opdrachtgevers zijn
o.a. bedrijven in toelevering en afzet, overheidsinstellingen etc. Daarnaast vormt Rusthoeve samen
met Delphy stichting UIKC. Binnen deze stichting wordt het uienonderzoek uitgevoerd. Samen met
ZLTO, Delphy en andere ketenpartijen werkt Rusthoeve samen om van de locatie Colijnsplaat het
Agri & Foodcentrum van Zeeland te maken. AIKC Rusthoeve stelt zich ten doel om de komende jaren
verder uit te groeien tot een toonaangevend onderzoekscentrum dat zich richt op verdere
verduurzaming van de land- en tuinbouw.
Rusthoeve is op zoek naar een kandidaat voor de functie van
Praktijk en Proefveld technisch medewerker (m/v)
Functie-omschrijving
Als praktijk en proefveld technisch medewerker kom je te werken in een enthousiast team op
Rusthoeve. Binnen Rusthoeve werk je aan de opzet en uitvoering van onderzoeksopdrachten. Na een
gedegen inwerkperiode werk je zelfstandig met gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en voert de
andere werkzaamheden uit op de praktijkpercelen en proefvelden. Je verricht waarnemingen in het
onderzoek, legt deze vast en verzorgt rapportages.
Door de dynamische werkomgeving is een grote eigen verantwoordelijkheid en een flexibele
werkhouding erg belangrijk. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in nauw overleg met de
algemeen bedrijfsleider.
Functie-eisen
Een akkerbouw en/of tuinbouw achtergrond op MBO/HBO-niveau.
Kennis en interesse in plantenteelt.
Interesse in uitvoering van proeven en projecten.
In het bezit van licentie 1 of 2 ‘uitvoeren gewasbescherming’ en/of bereidheid dit te behalen.
Kennis van werken met landbouwmachines
Nauwgezet en accuraat kunnen werken
Goede communicatieve vaardigheden
Interesse in automatisering en digitaliseren op een landbouwbedrijf
Ervaring met computer programma’s zoals office.
Aangeboden
Voor deze veelzijdige functie met veel eigen verantwoordelijkheid bieden wij goede primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Standplaats:
Colijnsplaat.

Sollicitatie:
Binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad richten aan: mevrouw C.C. van Sluijs-Poppe,
secretaris-directeur, Noordlangeweg 42, 4460 PR te Colijnsplaat. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de
secretaris-directeur (tel. 06-21831833) of de bedrijfsleider, de heer E. Boot (tel. 06-57885809)
Aquisitie wordt niet op prijs gesteld.

