
 

Proeftuin Zwaagdijk 

zoekt: 

Administratief medewerker m/v 

24 uur per week 

standplaats 

Zwaagdijk 

 
  

Proeftuin Zwaagdijk is een snel groeiende en bloeiende professionele organisatie voor praktijkgericht 

onderzoek en innovatie in de Food & Agri sector Het bedrijf is marktleider plantgezondheid en is 

iedere dag met 55 specialisten bezig met de nieuwste ontwikkelingen in de agrarische sector. Het 

onderzoek wordt verricht in de open grond en in het R&D centrum in Zwaagdijk maar ook op veel 

locaties verspreid in Nederland. 

Functieomschrijving 

Vanwege zwangerschapsverlof van één van onze collega’s zijn we op zoek naar een tijdelijke 

administratief medewerk(st)er. Als administratief medewerk(st)er binnen Proeftuin Zwaagdijk ben je 

samen met twee collega’s verantwoordelijk voor een breed scala aan administratieve werkzaamheden 

op het gebied van financiën en facturatie. Het betreft een functie voor 24 uur per week.  

Taken 

Je takenpakket ziet er als volgt uit;  

• Het verzorgen van de facturatie en debiteurenbeheer 

• Verwerken van onderzoeksgegevens 

• Het ontvangen van klanten aan de receptie 

• Klanten telefonisch te woord staan 

• Diverse overige ondersteunende werkzaamheden 

• Het ondersteunen bij open dagen en evenementen 

 

 Functie-eisen 
• Je hebt ervaring in financieel administratieve taken (en/of de opleiding hiervoor) 

• Je hebt een Mbo of Hbo opleiding in de administratieve richting 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en voldoende beheersing van de  Engelse taal 



• Je kunt uitstekend werken met MS-office  

Persoonlijkheidskenmerken 

• Je bent een enthousiast persoon  

• Je bent in staat om zeer accuraat te werken 

• Je bent organisatorisch sterk 

• 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 

Aangeboden 

Proeftuin Zwaagdijk biedt de geschikte kandidaat naast een prettige informele en professionele 

werkomgeving een marktconform salaris voor deze functie en ontwikkelingsmogelijkheden aan 

mensen die goed functioneren en ambitie tonen. 

Informatie 

Meer informatie over Proeftuin Zwaagdijk via www.proeftuinzwaagdijk.nl  

Solliciteren 

Stichting Proeftuin Zwaagdijk 

T.a.v. dhr. J. Kos 

Tolweg 13 

1681 ND Zwaagdijk 

e-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl 

tel. 0228-563164 

http://www.proeftuinzwaagdijk.nl/

