
Ter ondersteuning van onze afdeling Research & Product Development zoeken wij een:

Technisch Adviseur duurzame teeltsystemen (m/v)
40 uur per week

Als Technisch Adviseur duurzame teeltsystemen ben je verantwoordelijk voor het managen van technisch zeer  
hoogwaardige systemen binnen de glastuinbouw, die geplaatst worden bij onze klanten. Naast het managen van  
deze apparatuur denk je actief mee over hoe deze installaties en processen kunnen worden geoptimaliseerd. Verder  
onderhoud je contacten met leveranciers en afnemers. 

Daarnaast werk je mee aan de marktontwikkeling van het productassortiment en toekomstige projecten. Het  
werkgebied is internationaal; regelmatig reizen naar het buitenland is onderdeel van de functie. Je werkt vanuit  
ons eigen innovatiecentrum ‘de Kas’ in Honselersdijk. 

Een greep uit de werkzaamheden:
Ontwikkelen, implementeren en technisch ondersteunen van de duurzame teeltsystemen.
Uitbreiden van de bekendheid van de duurzame teeltsystemen van de Van der Knaap Groep door het geven van 
presentaties aan (potentiële) kwekers, brancheverenigingen en andere externe partijen.
(Door)ontwikkelen van een commercieel aantrekkelijk productassortiment en product- en procesinnovaties die  
passen binnen de strategie en visie van de Van der Knaap Groep.
Realiseren van teeltkundige onderzoeken, na goedkeuring van de proefopzet, in ons proefcentrum.
Opbouwen en onderhouden van een netwerk om nieuwe ontwikkelingen in de markt te kunnen volgen.

Wij zoeken iemand die
minimaal op HBO-niveau denkt en werkt;
minimaal twee jaar werkervaring heeft in de (internationale) glastuinbouw;
technisch in staat is om hoogwaardige PLC-gestuurde processen te doorgronden en te optimaliseren;
kennis van Microsoft Office heeft; 
een goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal heeft;
een flexibele en dienstverlenende instelling heeft;
een groot verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen heeft en sterk in zijn schoenen staat;
ambitieus en proactief is en zelfstandig opereert, maar ook een teamspeler is.

Ben jij de adviseur die vooruit denkt, innovatief en communicatief vaardig is en herken je je in bovenstaand profiel, 
dan nodigen wij je van harte uit om te reageren.

Werken bij
Van der Knaap is een groep van ondernemingen gespecialiseerd in hoogwaardige oplossingen voor beworteling en 
groei. Van der Knaap Groep is in korte tijd uitgegroeid tot de top in de professionele tuinbouw, zowel nationaal als 
internationaal. Binnen Van der Knaap staan innovatie, klantgerichtheid en collegialiteit centraal.

Sollicitaties
Herken jij je in bovenstaand profiel? Stuur dan een korte motivatie en CV naar: HR@vanderknaap.info.  
Neem voor informatie over deze functie contact op met Karel de Bruijn via telefoonnummer 0174-296606.

Op deze vacature en op ons selectietraject is ons privacy statement van toepassing.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld.
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