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Standplaats Dronten
Talent gevraagd! Delphy heeft de strategie om teeltkennis 

en -ervaring steeds verder te ontwikkelen en toe te passen. 

De onderzoeker vormt de brug tussen problemen in de 

akkerbouwpraktijk en de adviseurs. Een strategische functie dus, 

met uitdaging en enorme toekomst gezien alle mogelijkheden 

die er op dit gebied zijn.

Over Delphy
Delphy is met ruim 250 teeltexperts hét kennisbedrijf voor 

ondernemers in alle plantaardige sectoren, zit er een blaadje aan, 

dan weten wij ervan. Blijvend kennis ontwikkelen en toepasbaar 

maken is ons DNA en vormt dus de hoofdactiviteit van Delphy. 

Onze experts dragen met een deskundig en onafhankelijk advies, 

gebaseerd op eigen kennisontwikkeling, bij aan het resultaat van 

onze partners.

De functie
• De kandidaten die wij zoeken zijn jong en gemotiveerd, met 

sterke interesse in praktijkonderzoek.

• Je hebt de ambitie om toonaangevend te worden in het 

ontwikkelen van nieuwe kennis voor de akkerbouw.

• Bij voorkeur heb je al enige kennis van de akkerbouwgewassen. 

• Je wordt leidend in het opzetten en uitvoeren van teelttechnisch 

onderzoek in de akkerbouw. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het 

doen van onderzoek naar nieuwe teeltsystemen, bemesting, 

gewasbescherming, teelt, rassen en oogst. 

De uitdaging
• Eerst is er een pittige maar ook goed begeleide inwerkperiode. 

• Je werkt samen met de Delphy adviseurs Akkerbouw in de regio 

en met de collega’s onderzoek akkerbouw.

• De kandidaat die wij zoeken wordt op termijn een echte 

toonaangevende onderzoeker akkerbouw.

• Deze functie bestaat uit het initiëren, acquireren, opzetten en 

uitvoeren aan gezamenlijke onderzoeksprojecten. Delphy wil 

leidend zijn en blijven bij de nieuwste ontwikkelingen in de 

akkerbouw.

• De gezochte kandidaat krijgt alle mogelijkheden om zich verder 

te ontwikkelen in onderzoekswerk.

Ben jij het talent dat
• Gemotiveerd en leergierig is, ondernemend is en beschikt over 

goede communicatieve- en sociale vaardigheden

• De ambitie heeft om toonaangevende onderzoeker te worden 

in de akkerbouw

• Een WUR / Hbo-opleiding (akkerbouw gerelateerd) heeft 

afgerond

• Enige werkervaring in praktische teeltkennis heeft

Stuur dan je sollicitatie naar info@delphy.nl.

Onderzoeker Akkerbouw gezocht!

Voor meer informatie

Neem contact op met Paul Hooijman, manager team akkerbouw Noordwest-Nederland: 06 51 25 98 97;  

of met Johan Wander, onderzoeker akkerbouw Delphy 06 51 37 64 89


