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Proeftuin Zwaagdijk is een 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. 

Functie-omschrijving 

Als projectleider binnen de organisatie ben je verantwoordelijk voor een breed scala aan innovatieve 

projecten. Je begeleidt ondernemers in de Food & Agri-sector bij een innovatie of veranderingstraject. 

Daarbij stel je diverse subsidieaanvragen op voor projecten waarin jij de lead hebt op en zorgt voor 

een goede verantwoording. In deze functie heb je veelvuldig contact met diverse partijen 

(opdrachtgevers, overheid) en vertegenwoordig je het bedrijf met presentaties aan groepen klanten en 

bezoekers.  

Kortom: een veelzijdige functie met vrijheid, verantwoordelijkheid en veel ruimte voor eigen initiatief! 

Taken 

• Verantwoordelijk voor de begeleiding en uitvoering van diverse innovatieve projecten 

• Verzorgen van subsidieaanvragen en verantwoording hiervan 

• Het onderhouden van contact met diverse opdrachtgevers en overheden 

• Projectleiding van diverse samenwerkingstrajecten 

Functie-eisen 

• Je hebt met succes een Hbo-opleiding afgerond, bij voorkeur de Agrarische Hogeschool in de 

richting Bedrijfskunde en Agribusiness of tuin/akkerbouw.  

• Je bent sterk in het schrijven van rapportages en voorstellen 

• Je hebt affiniteit met planten(teelt)  



• Ervaring met projectmanagement is een pré 

• Ervaring met overheden en belangenorganisaties is een pré 

• Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift 

Persoonlijkheidskenmerken 

• Je bent een ondernemend en enthousiast persoon 

• Je bent organisatorisch sterk en pro-actief 

• Je bent flexibel, resultaatgericht en gedreven  

• Je bent accuraat  

• Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden 

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 of bekijk onze bedrijfsfilm via 

deze link: http://bit.ly/2rO87Dp .  

Solliciteren 

Stichting Proeftuin Zwaagdijk 

T.a.v. dhr. J.G.M. Kos 

Tolweg 13 

1681 ND Zwaagdijk 

e-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl 

tel. 0228-563164 

http://www.proeftuinzwaagdijk.nl/
http://bit.ly/2rO87Dp

