
 

 

 
Junior Consultant SupportDesk gezocht! 
Bij Delphy zijn we opzoek naar nieuw talent! Wij bieden je een flexibele functie met 
toekomstperspectief. We zullen je begeleiden in je verdere ontwikkeling tot consultant en bij het 
opzetten van je eigen netwerk.  
 
Wie zijn wij? 
Delphy is met ruim 200 consultants en onderzoekers hét advies- en onderzoeksbedrijf voor 
ondernemers in alle agrarische, plantaardige sectoren. Kennis ontwikkelen en implementeren voor alle 
plantaardige sectoren is de hoofdactiviteit van Delphy. Onze consultants bieden tuinders een 
deskundig en onafhankelijk advies en voeren onderzoek uit op een van onze onderzoek locaties of in 
de praktijk.  
 
Wij zijn internationaal sterk vertegenwoordigd en hebben klanten verspreid over de gehele wereld. Zo 
zijn we actief in een groot aantal landen binnen Afrika, Azië, Amerika en Europa.  
 
Wat ga je doen? 

 Na een uitgebreide inwerkperiode geef je klanten deskundige adviezen op een zeer breed terrein 
in de tuinbouw.  

 Je helpt mee met het opzetten en ontwikkelen van nieuwe technische tools om advisering op 
afstand te kunnen aanbieden. 

 Je komt te werken in een gezellig en gemotiveerd team van consultants en onderzoekers in 
Bleiswijk. Hier staat ook ons kenniscentrum waardoor je continu je kennis kunt blijven 
ontwikkelen. 

 Je werkt mee aan de opzet en uitvoering van (internationale) projecten. 
 
Wij vragen 

 Een jonge, gemotiveerde man of vrouw die leergierig is, ondernemend en beschikt over goede 
communicatieve- en sociale vaardigheden.  

 Een afgeronde Hbo-opleiding bij voorkeur gerelateerd aan tuinbouw. 

 Werkervaring is een pre maar geen vereiste. Wij zorgen ervoor dat jij de begeleiding krijgt die je 
nodig hebt. 

 Talenkennis Nederlands en Engels. 

 In de toekomst kunnen we van j e vragen een aantal keren naar het buitenland reizen.  
 
Wij bieden 

 Een uitdagende en veelzijdige functie met veel interne en externe relaties. Geen enkele dag zal 
hetzelfde zijn. 

 Je komt te werken in een toonaangevend en internationaal gericht bedrijf  

 We begrijpen dat je als starter nog niet direct een groot (klanten)netwerk hebt. We zullen je 
daarom helpen en ondersteunen zodat jij een stevig en stabiel netwerk op kunt bouwen. 

 Kennisontwikkeling vinden wij belangrijk. Je krijgt daarom alle mogelijkheden om je verder te 
ontwikkelen in advieswerk maar ook in je persoonlijke ontwikkeling. 

 Je krijgt een goede inwerkperiode krijgen voordat je zelfstandig naar de klanten toe gaat. Je krijgt 
ondersteuning van ervaren consultants die jou de kneepjes van het vak zullen leren. 

 Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden met uitzicht op een vast dienstverband. 
 
Ben jij ons nieuwste talent dat door continu te leren en ontwikkelen onze relaties wereldwijd 
weet te voorzien van het best mogelijke advies? Stuur dan je CV met korte motivatie naar 
w.vanderende@delphy.nl.  
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wim van der Ende, manager Delphy team 
supportdesk op 010 522 1771. 
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