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Delphy
Delphy is met ruim 250 teeltexperts hét kennisbedrijf voor 

ondernemers in alle plantaardige sectoren. Teeltkennis 

ontwikkelen en toepasbaar maken is ons DNA en vormt daarom 

een hoofdactiviteit van Delphy. Onze experts dragen met 

deskundig en onafhankelijk onderzoek, advies en educatie bij 

aan het verbeteren van het resultaat voor de ondernemer. 

(zie ook www.delphy.nl).

Bij team Glastuinbouw Delphy zijn ruim 25 adviseurs actief. 

Zij bieden ondernemers in de Glastuinbouw een deskundig en 

onafhankelijk advies. Voor de kennisontwikkeling wordt door 

de adviseurs nauw samengewerkt met de onderzoekers van het 

Delphy Improvement center in Bleiswijk. 

Adviseur Perk- en potplanten
Kennis en ervaring staan bij de medewerkers van Delphy op een 

hoog peil. Vanuit het  gespecialiseerd team perk- en potplanten 

wordt  zowel de tuinder als de toeleveranciers in de tuinbouw 

met onafhankelijke adviezen op hoog niveau  voorzien. Belangrijk 

is de hoogwaardige teelttechnische vakkennis. Gevoel voor 

ondernemen is nodig om zowel kansen als bedreigingen tijdig te 

signaleren bij de klanten van Delphy. Delphy is marktleider en wil 

dat ook blijven.

Wat ga je doen:
• De kandidaat die wij zoeken zijn jonge en gemotiveerde 

schoolverlaters of kandidaten met een eerste werkervaring in de 

Perkplanten of potplantenteelt. 

• De gezochte kandidaat gaat zich bezighouden met teelt. 

• Onderwerpen waar je mee te maken krijgt zijn bemesting, teelt, 

en gewasbescherming en klimaat.

• Een belangrijk aspect van deze functie betreft het werken 

van advies ondersteunende ICT modellen rond bemesting en 

klimaatbeheersing.. 

• De deskundige en betrouwbare adviezen en begeleiding van de 

teeltadviseur moeten voor de tuinder een echte meerwaarde 

zijn bij het succesvol runnen van zijn bedrijf. 

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

Na deze periode moet elke kandidaat zelfstandig naar de 

bedrijven toe in binnen- en buitenland. 

• De kandidaat die wij zoeken wordt op afzienbare termijn een echte 

deskundige als het om de Perk- en potplanten in Noord West Europa. 

• Behalve  individuele advisering, bestaat een deel van deze 

functie, uit het meewerken aan gezamenlijke, bredere 

onderzoeksprojecten. Het bedrijf wil betrokken zijn en blijven bij 

de nieuwste ontwikkelingen in de teelt. 

De eisen
• HBO-opleiding of WO opleiding, bij voorkeur tuinbouw 

• Werkervaring gerelateerd aan perk- en potplanten is een pré.

• Kan zelfstandig en in teamverband werken, neemt initiatief  en 

is ondernemend.

• Goede communicatieve eigenschappen, overtuigend maar ook 

betrokken.

• Talenkennis Nederlands, en bij voorkeur Engels en Duits.

• Bereid om in de toekomst met enige regelmaat in het 

buitenland werkzaam te zijn.

Adviseur Perk- en potplanten

Voor meer informatie 

neem contact op met Jeroen van Buren,  

manager team glastuinbouw Delphy: 06 51 59 14 30,

Stuur uw sollicitatie naar info@delphy.nl


