
                                     
 

                           Vacature onderzoeksassistent  
            80 – 100 % 
 
De Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) is de onderzoeksinstelling voor de 
akkerbouw op de Noordelijke klei. SPNA beschikt over twee proefboerderijen. Proefboerderij 
Kollumerwaard te Munnekezijl is vooral gericht op praktijkonderzoek op het gebied van 
(poot)aardappelen en uien. Proefboerderij Ebelsheerd te Nieuw Beerta ligt in het Oldambt. Het 
praktijkonderzoek op dit bedrijf is vooral gericht op granen, koolzaad en suikerbieten. Op beide 
locaties vindt zowel gangbare als biologische teelt plaats.  
Door uitbreiding van onze onderzoek portefeuille zoeken wij een onderzoeksassistent met als 
primaire locatie Kollumerwaard.  
 
Functieomschrijving  
De onderzoeksassistent is in staat om zelfstandig alle voorkomende praktijkwerkzaamheden in het 
onderzoek uit te voeren. Dit onder leiding van de onderzoeker.  
 
Taken  
- Voorbereiden, opstellen en uitvoeren van onderzoeksplannen; 
- Uitvoeren van waarnemingen en metingen; 
- Verwerking van gegevens; 
- Leiding geven aan proefveldmedewerkers; 
- Incidenteel meewerken op het akkerbouwbedrijf; 
- Geeft, indien gewenst, toelichting aan belanghebbenden over de proeven. 
 
Functie-eisen  

 Je hebt met succes de opleiding MAS (niveau 4)/HAS of vergelijkbaar afgerond of doet dit 
binnenkort. Enige jaren werkervaring is een pré, maar niet noodzakelijk;  

 bij voorkeur woonachtig in het werkgebied; 

 brede kennis en praktijkervaring van de akkerbouw en met name in de teelten pootaardappelen, 
suikerbieten en granen; 

 in bezit rijbewijs B(E) en eigen vervoer; 

 In bezit van spuitlicentie 1 en pootaardappelselectiediploma (of bereid zijn deze te halen). 

 
Persoonlijkheidskenmerken  

 Je hebt affiniteit met praktijkonderzoek en staat met beide benen in de praktijk;  

 Je hebt een hands-on mentaliteit. Zeker in tijden van zaaien en oogsten ben je bereid net een 
stapje harder te lopen en raakt niet snel in de stress;  

 Je bent resultaatgericht en hebt gevoel voor detail;  

 Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden;  

 Je kunt goed zelfstandig, maar ook in teamverband werken en wordt ervaren als een prettig 
persoon in de omgang. 



Aanbod  
Wij bieden een uitdagende functie in een dynamisch bedrijf met korte lijnen. Je werkt bij ons in het 
hart van praktijkonderzoek voor de akkerbouw op kleigronden.  
SPNA biedt een prettige, informele en professionele werkomgeving. Het salaris is passend voor deze 
functie. Het ontbreken van ervaring op het gebied van onderzoek is voor ons geen groot probleem, je 
leert bij ons dit vak vanuit de praktijk van alle dag. Wel vinden wij het belangrijk dat je gevoel en 
praktijkervaring hebt met de werkzaamheden op een akkerbouwbedrijf en dat je feeling hebt voor 
praktijkonderzoek. 
 
Informatie en solliciteren  
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie over de functie contact opnemen met Henk 
Westerhof, directeur/ uitvoerend bestuurder.  ( westerhof@spna.nl  / 06-83483824).  
De sollicitatiebrief met cv mag vóór 23 oktober 2020 gemaild worden aan westerhof@spna.nl. 
Bekijk de website www.spna.nl  voor meer informatie over ons bedrijf.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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