Chicogrow BV
Teeltadviseur Flevoland
Chicogrow BV is een toonaangevend teelttechnisch adviesbureau voor de teelt en trek van witlof en
de opslag van witlofwortels. Chicogrow begeleidt meer dan 1.500 ha witlofteelt en is actief in o.a.
Nederland, België, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. Chicogrow adviseert akkerbouwers tijdens de
teelt van witlofpennen, koelbedrijven tijdens de opslag van witlofpennen en witloftrekkers in de trek
van witlof. Chicogrow zet daarnaast eigen onderzoek op om telers en trekkers nog beter te kunnen
ondersteunen.
In verband met een toekomstige opvolging en uitbreiding van het areaal zijn wij voor Chicogrow op
zoek naar een ambitieuze en ondernemende persoonlijkheid met kennis van akkerbouw en/of
tuinbouw.

Functie
Adviseren en optimaliseren van teelt, opslag en trek van witlof
•
•
•
•
•
•

Akkerbouwers adviseren in alle facetten van de witlofteelt, zoals perceel- en rassenkeuze,
teelttechnische begeleiding op het gebied van gewasbescherming en bemesting,
groeimonitoring, rooigeschiktheidsbepaling, etc.
Alle monitoring en advies vastleggen in het ChicoSystem registratiesysteem van waaruit alle
informatie verzonden wordt en tevens dient als naslag.
Begeleiding van opslag- en koelbedrijven en witloftrekkers.
Contacten onderhouden met akkerbouwers, met opslag- en koelbedrijven, witloftrekkers,
commissionairs en telersorganisaties.
Opzetten van onderzoek en doorontwikkeling van de registratie- en adviessystemen
ChicoSystem en de ChicoApp.
Je rapporteert rechtstreeks aan de Directeur.

Profiel
Ondernemende teeltadviseur en gesprekspartner voor alle schakels in de witlofketen
Functie-eisen
•
•
•
•

Minimaal een HBO werk- en denkniveau verkregen door een afgeronde studie aan de HAS of
WUR in de richting Akkerbouw, Tuinbouw, Plantenteelt, Plantenwetenschappen, Biologie,
Fytopathologie, Entomologie, etc.
Kennis van bemesting en gewasbescherming.
Affiniteit met land- en tuinbouw en bij voorkeur met de witlofteelt.
Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.

Competenties

•
•
•
•
•
•

Teamspirit en sterk gericht zijn op samenwerking, maar tegelijkertijd ook zeer zelfstandig
kunnen werken.
Nauwkeurig en planmatig kunnen werken.
Goede communicatieve en sociale vaardigheden, actief kunnen luisteren.
Stevig in je schoenen staan.
Kennis van de markt en marktgericht kunnen werken, commerciële feeling.
Flexibel kunnen inspelen op snel wisselende omstandigheden in de markt.

Standplaats
Home Office

Aanbod
Chicogrow biedt een afwisselende functie met veel vrijheid van handelen bij een vooruitstrevend en
innovatief, hooggespecialiseerd bedrijf met een informele werksfeer en goede arbeidsvoorwaarden.
De lijnen zijn kort en de verantwoordelijkheden groot. Er is dus volop ruimte jezelf verder te
ontwikkelen en je kennis te benutten en uit te bouwen.

Reageren
Chicogrow heeft de Werving en Selectie voor de vacature van Teeltspecialist (Flevopolders) exclusief
uitbesteed aan CeresRecruitment.
Voor meer informatie kun je terecht bij Ajaan Hijmans, telefonisch bereikbaar op 06 53 905 829.
Solliciteren via www.ceresrecruitment.nl.
Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op www.chicogrow.nl.
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.

CeresRecruitment is de Werving & Selectie en Executive Search specialist in de Food & Agri business gericht op
Bachelors en Masters. Zij werken met een omvangrijke database, social media en gerichte wervingscampagnes.
International recruitment met een groot netwerk (o.a. Europa, Azië, Afrika, Zuid-Amerika) en kantoren in
Nederland, Duitsland, België en Polen. De marktgebieden zijn: Food, Agri, Retail (FMCG/ OOH),
Levensmiddelentechnologie, Food Technology, Nutrition, Biobased, Life Sciences, Animal Scienes, Agro
chemicals, Veterinaire pharma, Techniek, Horticulture, Plant Sciences, Organic Agriculture, Sierteelt en
Tuinbouw. De functiespecialisaties, zowel vaste als interim posities zijn: General Manager(s), Directie, Sales &
Marketing, Financieel, Human Resources (HRM), Operations, Logistiek (Supply Chain), Inkoop, Buyer, Trader,
Research & Development (R&D), Voedingsmiddelentechnoloog, Nutritionist, Kwaliteit (QA / QESH), Engineering,
Projectmanagement en Procestechnologie.

