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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 zit in ons DNA en vormt dus de hoofdactivi-

teit van Delphy. 

Binnen ons team akkerbouw Zuidwest-Nederland zijn twaalf 

adviseurs actief. Zij bieden telers en andere partijen in de ak-

kerbouwsector deskundig en onafhankelijk advies. Binnen het 

gebied wordt ook onafhankelijk onderzoek uitgevoerd ter on-

dersteuning van de adviezen. 

De functie
Je voorziet telers van advies op maat, gericht op optimalisatie van 

het bedrijfsresultaat. Je past een combinatie toe van hoogwaardige 

teelttechnische kennis en het gevoel voor ondernemerschap 

om de kansen en bedreigingen bij de teler tijdig te signaleren 

zodat je van meerwaarde bent voor de teler. Je houdt je bezig 

met de technische kant van de teelt zoals advies over bemesting, 

gewasbescherming en bewaring. Ook ben je een sparringpartner 

op het gebied van bedrijfsmatige zaken zoals afzet, wet- en 

regelgeving en strategie. 

Wij bieden
• Een uitdagende, strategische en veelzijdige functie waarbij 

geen dag hetzelfde zal zijn, met een zeer grote mate van 

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

• De opbouw van kennis en vaardigheden in de akkerbouw 

binnen en met het team

• De ruimte om jezelf op een thema te specialiseren, denkend 

aan biologische akkerbouw, mechanische onkruidbestrijding of 

groenbemesters en NKG

• De ruimte om mee te werken aan gezamenlijke en brede 

onderzoeksprojecten om betrokken te zijn en blijven bij de 

nieuwste ontwikkelingen in de akkerbouw

Wij vragen 
Een ondernemende (junior) adviseur met een hands-on mentaliteit 

die zich wil ontwikkelen in de akkerbouw die

• Een Hbo/WO-opleidingsniveau heeft, bij voorkeur in akkerbouw

• Zelfstandig én in teamverband kan werken

• Initiatief neemt en bedreven is in (koude) acquisitie

• Communicatief vaardig, betrokken en overtuigend is

• Resultaat- en klantgericht is

Adviseur akkerbouw gezocht!
Regio Zuidwest-Nederland

Ben jij het talent wat zich in deze omschrijving herkent? 

Stuur dan je sollicitatie naar info@delphy.nl.

Voor meer informatie

Neem je contact op met Marloes Dogterom-Van Eck, mana-

ger team Akkerbouw Zuidwest-Nederland (06 12 77 57 36). 


