Van de Bilt Zaden & Vlas BV
Zoekt:

Medewerker kweekbedrijf/ proefvelden (38 uur per week)
Standplaats: Sluiskil (Zeeland)
Wie zijn wij?
Van de Bilt Zaden & Vlas BV is een vooruitstrevend en sterk internationaal georiënteerd familiebedrijf in de agroverwerkende sector met activiteiten in de ontwikkeling, teelt en verwerking van zaden en vlasproducten. Het
bedrijf heeft een prominente plek in de mondiale vlaswereld. De integratie van de keten binnen het bedrijf zorgt
voor een dynamische, kennisintensieve, en kwaliteitsgerichte werkomgeving. Goede rassen en uitgangsmateriaal
zijn zeer belangrijk voor het bedrijf en haar telers. Het bedrijf heeft hiervoor een eigen veredelingsprogramma in
vezelvlas, olievlas en wintergranen. De rassen die hieruit voortkomen worden gezaaid door telers over de hele
wereld.
Jouw functie
Als proefveldmedewerker lever je een belangrijke bijdrage aan de rassen van de toekomst. Hierbij maak je deel uit
van een klein team en werk je afwisselend zelfstandig en in teamverband. Tijdens je werk zorg je ervoor dat er
relevante informatie verzameld wordt die doorslaggevend is bij het selecteren van plantmateriaal. De meeste
werkzaamheden zijn seizoensgebonden. Het seizoen loopt van maart tot september. In deze periode werk je zowel
in Zuidwest-Nederland als Noord-Frankrijk aan de aanleg, het onderhoud en de oogst van de proefvelden. Het doen
van waarnemingen, het maken van kruisingen en selectie tijdens de bloei maken ook onderdeel uit van je
takenpakket. In de winterperiode werk je vooral binnen aan de verwerking van de oogst en het prepareren van het
zaad voor het volgende seizoen. We bieden een goed arbeidsvoorwaarden pakket dat past bij de functie.
Jouw profiel
-

Affiniteit met land- of tuinbouw
Agrarische MBO opleiding of gelijkwaardige ervaring
Je bent in het bezit van rijbewijs BE of bent bereid deze te halen
Je hebt ervaring met het besturen van (kleine) landbouwmachines
Je bent praktisch ingesteld en nauwkeurig
Je bent bereid om gedurende het seizoen naar Noord-Frankrijk te reizen
Je bent bereid tot overwerken in drukke periodes zoals de zaai en de oogst

Wordt jij onze nieuwe collega?
Ben jij de proefveldmedewerker die wij zoeken, stuur dan je motivatie en CV naar Eugenie van de Bilt via
info@vandebiltzadenvlas.com. Ook voor meer informatie over het bedrijf en deze vacature kun je kijken op onze
website www.vandebiltzadenvlas.com of rechtstreeks contact opnemen . We horen graag van je.
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