
Vacature Assistent bedrijfsleider SPNA Kollumerwaard  (0,8-1FTE) 
Wil jij samen met ons werken aan de toekomst van de akkerbouw? 

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) is dé onderzoeksinstelling voor de 

akkerbouw op de Noordelijke klei. Wij beschikken over twee proefboerderijen, Kollumerwaard in 

Munnekezijl en Ebelsheerd in Nieuw Beerta.  

Ons praktijkonderzoek is gericht op de teelt van gewassen en op de mogelijkheden van nieuwe 

teeltsystemen voor de (Noordelijke) akkerbouw. Voorbeelden van dit laatste zijn strokenteelt op 

Ebelsheerd en verziltingsonderzoek op Kollumerwaard. Onze onderzoeksvelden liggen in de 

praktijkpercelen op onze boerderijen. 

Voor onze locatie Kollumerwaard zijn wij op zoek naar een assistent bedrijfsleider. Op deze locatie ligt 

zowel een gangbaar als een biologisch bedrijf met o.a. pootaardappelen, suikerbieten, zaaiuien, 

conservengroenten en granen.  

 

Taken 

• Je bent mede verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de dagelijkse activiteiten 

op het akkerbouwbedrijf, zowel gangbaar als biologisch. Hierbij hoort ook de organisatie en 

aansturing van het team (vaste arbeid en seizoensarbeid). Dit in samenspraak met de 

bedrijfsleider.  

• Ook de administratieve zaken van de bedrijfsvoering behoren tot het takenpakket. Denk hierbij 

aan teeltadministratie, certificering, enz.  

Functie-eisen 

• Je hebt met succes een "groene" HBO opleiding afgerond; 

• Je hebt ervaring met de teelt van pootaardappelen en andere reguliere gewassen op de 

Noordelijke klei; 

• Je hebt kennis van de moderne technieken in de akkerbouw; 

• Je hebt affiniteit met biologische akkerbouw en met praktijkonderzoek; 

• Je beschikt over het selectiediploma pootaardappelen en gewasbeschermingslicentie 1 en 2. 

Persoonlijkheidskenmerken 

• Je denkt oplossingsgericht en werkt nauwkeurig;  

• Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden en kunt goed leidinggeven; 

• Je bent flexibel en loopt in drukke periodes een stapje harder; 

• Je kunt goed zelfstandig, maar ook in teamverband werken. 

Aanbod  

SPNA biedt een prettige, informele en professionele werkomgeving met persoonlijke 

ontwikkelingsmogelijkheden. Het salaris is passend voor deze functie. Eventueel is een 

bedrijfswoning beschikbaar. 

 

Informatie en solliciteren  

Interesse, maar wil je eerst meer weten? Neem contact op met Henk Westerhof, directeur SPNA (06-

83483824). Direct solliciteren? Mail je CV en motivatie naar westerhof@spna.nl.  

Bekijk de website www.spna.nl voor meer informatie.  

 

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

http://www.spna.nl/

