
 
 

Bedrijfsleider Proeftuin 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 in het praktijkgericht 
onderzoek en leidt en begeleid vele meerjarige programma’s gericht op innovatieve teelt- en 
techniekconcepten. Het onderzoek wordt verricht in de open teelten (akkerbouw, 

vollegrondsgroenten, bloembollen) en onder glas, in Zwaagdijk, Naaldwijk (WHC) en daarnaast op 
veel locaties verspreid in Nederland. 
Voor de locatie Zwaagdijk zijn we op zoek naar een enthousiaste bedrijfsleider. Wil jij samen met ons 
werken aan de land- en tuinbouw van de toekomst in een veelzijdige en uitdagende functie, lees dan 
verder!  
 

Functieomschrijving 
Als bedrijfsleider ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de teeltmedewerkers. Bij Proeftuin 
Zwaagdijk voeren wij jaarlijks honderden proeven uit op diverse locaties door heel Nederland en 
België. Jij overlegt met de onderzoekers  en de projectleiders welke werkzaamheden er wekelijks 
moeten gebeuren en verzorgt de planning van deze taken. Daarnaast assisteer je de onderzoekers bij 
de uitvoering van het onderzoek op verschillende locaties.  
Omdat jij de sector goed kent kun je de te verrichten werkzaamheden goed op prioriteit inschatten 
en vorm je de spin in het web van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden in de 
vollegrondsproeven van Proeftuin Zwaagdijk. 
 

Functie-eisen 
• Je hebt een agrarische mbo+ of hbo-opleiding afgerond 

• Je bent in het bezit van een spuitlicentie (of bereid deze spoedig te behalen) 

• Je hebt bij voorkeur ervaring in de praktijk van de land- en tuinbouw 

• Je computervaardigheden zijn op een goed niveau 
 

Persoonlijkheidskenmerken  

• Je hebt leidinggevende kwaliteiten  

• Je voelt je verantwoordelijk voor je werk en gedreven om zaken in goede banen te leiden 

• Je vindt het leuk om te organiseren en te coördineren en kunt daarin goed samenwerken met 

collega’s 

• Je bent flexibel en werkt nauwkeurig 

• Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden, je kunt goed zelfstandig maar ook in 

teamverband werken 

• Bovenal ben je een no nonsens type die heel dicht bij de primaire sector staat en weet wat daar 

speelt 

Aanbod 

Bij Proeftuin Zwaagdijk vind je een prettige, informele en professionele werkomgeving, een 
marktconform salaris en verschillende ontwikkelingsmogelijkheden. 

Solliciteren 



Meer informatie over Proeftuin Zwaagdijk via www.proeftuinzwaagdijk.nl of bekijk onze bedrijfsfilm 
via deze link: http://bit.ly/2rO87Dp .  
Stichting Proeftuin Zwaagdijk 

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

Tolweg 13 

1681 ND Zwaagdijk 

e-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl 

tel. 0228-563164 
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