R&D Coördinator
Agro-Solutions B.V. heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in de uitbreiding van haar operatie en
activiteiten. Een van de speerpunten van onze organisatie is het ontwikkelen van high end systemen om
een gecontroleerde (pro-actieve) sturing te kunnen geven aan de bemesting en stimulatie van het
bodemleven en gewas, teneinde een kwalitatief beter en gezonder product alsmede een hogere
opbrengst te kunnen garanderen.
Voor deze uitdaging binnen onze nieuwe testomgeving in Nuth (Limburg) zijn we op zoek naar een R&D
coördinator. We zoeken een ambitieus en innovatief persoon die een uitdaging ziet in het opzetten en
coördineren van een nieuw te creëren testomgeving en R&D functie.
In deze positie wordt een grote mate van ondernemerschap en zelfstandigheid verwacht waarbij je
ondersteunt zult worden door professionals.
Verder verwachten we een hands-on mentaliteit waarbij je er niet voor terugdeinst om zelf met de
voeten in de aarde te staan.
De exacte plannen zullen meer in detail worden toegelicht bij een eerste verkennend gesprek.
Enkele steekwoorden: Pro-active crop controll, plantsap -meting, analyse -techniek via smart sensors
•
•
•
•

Opleiding / niveau: Agrarische - tuinbouw sector / HBO werk en denkniveau
Ervaring: min. 10 jaar ervaring in een van de hierboven vermeld sectoren. Ervaring met
opbouwen van een organisatie / high end testomgeving is een pré
Karaktereigenschappen: Ambitieus, ondernemend, innovatief, hands-on, analytisch sterk,
communicatief, gestructureerd
Kennis en kunde: Affiniteit met hedendaagse technologie en computers

Herken je jezelf hierin ?
En je bent op zoek naar een een leuke & nieuwe uitdaging? Dan zien we graag je CV en motivatiebrief
tegemoet! Voor vragen of informatie naar deze functie kun je contact opnemen met Maurice Ruiter
(0)45 5778305. Schriftelijke sollicitaties kun je richten aan:
AGRO-Solutions B.V., T.a.v. Mevr. S. Martens (afd. P & O), Daelderweg 22, NL-6361 HK NUTH
Email : sandra@agro-solutions.nl, Website : www.agro-solutions.nl
- Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld -

