
 

 
De Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) is dé 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 suikerbieten. Proefboerderij Ebelsheerd te Nieuw Beerta ligt in het Oldambt. 
Het praktijkonderzoek op dit bedrijf is vooral gericht op granen, koolzaad en suikerbieten. Op beide  
proefboerderijen vindt zowel gangbare als biologische teelt plaats. Voor de locatie Ebelsheerd  zijn wij 
op zoek naar een ondernemende… 
 

Agrarisch Onderzoeker  
m/v (circa 0,8 fte) 

 
Functieomschrijving 
De onderzoeker geeft leiding, initieert onderzoek, verricht waarnemingen, verwerkt gegevens via 
geautomatiseerde systemen en draagt resultaten uit in publicaties, lezingen, etc. 
 
Taken 

 Je bent mede verantwoordelijk voor het verkrijgen van onderzoeksopdrachten;  

 Je bent verantwoordelijk voor de opzet van onderzoeken, de uitvoering, de te maken 
(statistische) analyses en de verslaglegging; 

 Je bent goed in staat om een onderzoeksvraagstuk vanuit de praktijk te vertalen naar een 
concreet projectvoorstel; 

 Je bent goed in staat constructieve contacten te onderhouden met externe relaties; 

 Je onderhoudt jouw netwerk en volgt de (vooral technische) ontwikkelingen binnen het 
vakgebied/de markt. 

 Je verzorgt lezingen en presentaties over de onderzoeksresultaten. 
 
Functie-eisen 

 Je hebt met succes een "groene" HBO/WO opleiding afgerond; 

 Je hebt (bij voorkeur ook vanuit de praktijk) affiniteit met (biologische) akkerbouw en bent 
goed bekend met de agrarische sector in het algemeen;  

 Je hebt onderzoekservaring opgedaan in de praktijk van de akkerbouw/vollegrondsgroenten; 

 Je bent praktisch ingesteld: toegepast onderzoek gericht op de praktijk is jouw wereld; 

 Je hebt ervaring met de (statistische) verwerking van onderzoeksresultaten en de 
bijbehorende softwareprogramma’s; 

 Je hebt leidinggevende kwaliteiten; 

 Goed kunnen communiceren in zowel Engels als Duits; 

 Breed netwerk, zowel bij telers als toe- en afleverende bedrijven; 

 Bekendheid met de omgeving (Oldambt e.o.) is een grote pré. 
 
Persoonlijkheidskenmerken 

 Je bent een ondernemende onderzoeker die met beide benen in de praktijk staat; 

 Je hebt een hands-on mentaliteit, zeker in tijden van zaaien en oogsten ben je bereid net een 
stapje harder te lopen; 

 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 op proefboerderij Ebelsheerd in 
Nieuw Beerta. Het salaris, passend bij de functie, is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Tevens is er 
een bedrijfswoning beschikbaar. SPNA biedt werknemers ontwikkelingsmogelijkheden wanneer zij 
goed functioneren en ambitie tonen. 
 
Informatie en solliciteren 
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie over de functie contact opnemen met Michiel Bus 
(bus@spna.nl / 06-19497145). De sollicitatiebrief met cv mag vóór 10 november  2018 gestuurd 
worden aan Michiel Bus: bus@spna.nl). Bekijk de website www.spna.nl voor meer informatie.  
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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