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Over Delphy
Delphy is met ruim 250 teeltexperts hét kennisbedrijf voor on-

dernemers in alle plantaardige sectoren. Kennis ontwikkelen en 

toepasbaar maken is onze DNA en vormt dus een hoofdactiviteit 

van Delphy. Onze experts dragen met een deskundig en onaf-

hankelijk onderzoek, advies en opleiding bij aan het resultaat 

van telers. Met gebruik van moderne onderzoeksfaciliteiten, 

gewasmodellering en big data willen wij richtinggevend kennis 

ontwikkelen en toepasbaar maken. 

Officemanager Team Fruitteelt  
(8 - 16 uur)
Voor de experts en manager van Team fruitteelt zijn wij op zoek 

naar secretariële- en organisatorische ondersteuning. Je gaat 

werken vanuit ons kantoor in Wageningen.

Wat ga je doen?
Als officemanager ben je verantwoordelijk voor de administratieve 

ondersteuning van de experts in het team fruitteelt. Het draait 

hierbij onder andere om het relatiebeheer, beheer en invoer 

van administratie, mede organiseren van evenementen en 

studiebijeenkomsten, beheer van website en social media. Ervaring 

met AFAS is een pre.

Wij bieden
• Een uitdagende en afwisselende functie

• Een zeer grote mate van zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid, maar ook de geborgenheid van een  

team collega’s

• Kennisontwikkeling is voor Delphy belangrijk, dus je krijgt alle 

mogelijkheden voor je persoonlijke ontwikkeling

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden

• Standplaats Wageningen

Ben jij het talent dat
• Gemotiveerd is met een praktische no-nonsense houding

• Interesse in de fruitteeltsector heeft (dit is een pre)

• Beschikt over goede communicatieve- en sociale vaardigheden

• Een secretariële Mbo- of Hbo-opleiding heeft afgerond

• Enige werkervaring heeft in een soortgelijke functie (dit is een pre)

• Een goede beheersing heeft van de Nederlandse en Engelse taal

• Een goed gevoel heeft met computers met in het bijzonder 

Excel, Word en PowerPoint

• In het bezit is van een rijbewijs B

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Officemanager  
Team Fruitteelt gezocht!

Wil je eerst meer informatie over de functie?

Bel dan met René Bal, Manager team fruitteelt Delphy  

06 53 37 50 87

Is je interesse gewekt en wil je solliciteren?

Stuur dan je CV met motivatiebrief naar

info@delphy.nl


