Vacature Projectleider (circa 0,6 fte)
Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) is dé onderzoeksinstelling voor de
akkerbouw op de Noordelijke klei. SPNA beschikt over twee proefboerderijen, Kollumerwaard in
Munnekezijl en Ebelsheerd in Nieuw Beerta. Op beide locaties is er een gangbare en een biologische
bedrijfsvoering. Ons praktijkonderzoek is niet alleen gericht op de teelt van gewassen, maar ook op
de mogelijkheden van nieuwe teeltsystemen voor de (Noordelijke) akkerbouw. Daarnaast vindt op
Kollumerwaard praktijkonderzoek plaats naar de effecten van zoute kwel op gewas en bodem.
Naast onderzoek is ook kennisdeling een groeiende activiteit van SPNA. Bij veel projecten werken wij
samen met andere onderzoeks- en kennisorganisaties.
Door uitbreiding van onze portefeuille zoeken wij een ervaren Projectleider die op beide locaties
inzetbaar is. De hoofdtaken zijn het coördineren van de meerjarige projecten, zoals het
verziltingsonderzoek, inclusief het mede organiseren en uitvoeren van de kennisdeling.
Functieomschrijving
De projectleider coördineert enkele grotere, meerjarige onderzoeksprogramma’s, onderhoudt
contacten met opdrachtgevers en met andere stakeholders en draagt zorg voor de communicatie en
voor de administratieve organisatie van deze projecten. Dit alles in nauwe samenwerking met de
onderzoekers, die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het onderzoek.
Taken
- Je bent verantwoordelijk voor organisatie van onderzoeksprojecten, inclusief de afstemming met
andere betrokken partijen. Je legt ook verbindingen tussen verschillende projecten en partijen.
Je doet dit in nauw overleg met ons onderzoeksteam;
- Je bent verantwoordelijk voor de communicatie rond projecten met stakeholders. Dit is een
brede groep van akkerbouwers tot onderwijs en overheden;
- Je draagt bij aan kennisoverdracht middels presentaties, lezingen en (incidenteel) publicaties;
- Je bent door je aanpak en werkwijze een ambassadeur voor het onderzoeks- en kenniscentrum
SPNA.
Functie-eisen
- Je hebt met succes een "groene" HBO/WO opleiding afgerond;
- Je bent goed bekend met (biologische) akkerbouw en hebt meerdere jaren ervaring, bij voorkeur
in de akkerbouw;
- Je bent praktisch ingesteld: organiseren en communiceren is jouw wereld;
- Ervaring met onderzoek in de akkerbouw is een pré, maar geen vereiste;
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B en eigen vervoer.
Persoonlijkheidskenmerken
- Je bent een ondernemende persoon die met beide benen in de praktijk staat;
- Je hebt een hands-on mentaliteit;
- Je bent een no-nonsense type, die dicht bij de primaire sector staat en weet wat daar leeft;
- Je bent resultaatgericht, gedreven en werkt nauwkeurig;
- 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
SPNA biedt een prettige, informele en professionele werkomgeving met persoonlijke
ontwikkelingsmogelijkheden. Het salaris is passend voor deze functie.
Wij vinden samenhang in ons team erg belangrijk en streven naar continuïteit binnen onze
organisatie.
Informatie en solliciteren
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie over de functie contact opnemen met Henk
Westerhof, directeur SPNA (06-83483824). De motivatie met cv graag mailen aan
westerhof@spna.nl. Bekijk de website www.spna.nl voor meer informatie.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

