ERF BV, Van Bioland tot Stadsrand
Assistent Bedrijfsleider
Ben jij organisatorisch sterk, praktisch ingesteld en in het bezit van leidinggevende
capaciteiten? Kom dan werken bij ERF.
ERF (Exploitatie Reservegronden Flevoland) is een particulier biologisch landbouwbedrijf met een
grote maatschappelijke bijdrage. Op circa 1.600 hectare tijdelijke landbouwgrond worden circa 18
verschillende gewassen geteeld. Met een enthousiast team van 11 vaste medewerkers (ondersteund
door ZZP’ers, uitzendkrachten, biologische telers en loonbedrijven) streeft men naar een zo breed
mogelijke opbrengst aan biologische producten. Daarnaast vinden er in samenwerking met
universiteiten (WUR) en onderzoeksinstituten experimenten plaats met innovatieve teeltsystemen
zoals strokenteelt en agroforestry. De grootschaligheid van ERF biedt de mogelijkheid om voorop te
lopen in het gebruik van nieuwe machines en bewerkingsmethodes. Ook aan de zijde van de afzet
van producten wordt met diverse gerenommeerde partijen nauw samengewerkt.

Functie
Realiseren van een optimaal teeltresultaat in de biologische landbouw
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijk voor teelt-technische ondersteuning, het maken van de operationele
planning en aansturing van de medewerkers.
Actief betrokken bij de werkzaamheden en de monitoring van gewasgroei, ziekten en plagen.
Draagt zorg voor het invullen en controleren van teeltregistratie, voorraadregistratie en
oogstregistratie.
Verantwoordelijk voor inname, opslag en afleveren van gewassen.
Oog voor verbeteringen en innovaties op het vlak van het productieproces en kwaliteit.
Coachen en ontwikkelen van medewerkers, signaleren van opleidingsbehoeftes.
Je werkt nauw samen met de Bedrijfsleider, vervangt deze bij afwezigheid en levert input voor
o.a. het teeltplan.

Profiel
Akkerbouwer/ teler met affiniteit met biologische landbouw, vlot in de omgang met mensen
Functie-eisen
•
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau verkregen door een agrarische hbo-opleiding of ervaring.
Praktische kennis van en ervaring in (biologische) teelten, bodem, grondbewerking,
mechanisatie, productcertificering en opslag van granen, aardappelen en rode bieten.
Instaat om mee te denken met de Bedrijfsleider en de vertaalslag te maken naar concrete
doelstellingen, toepasbaarheid en realisatie.
Technische kennis van de mechanisatie en automatisering in de agrarische sector en ervaring
met moderne landbouwmachines uitgerust met GPS.
Leidinggevende ervaring in de productie, logistiek en/of in de verwerking van agrarische
producten, bijvoorbeeld als Bedrijfsleider, Productieleider of Teamleider is een pre.
Ervaring met Microsoft Office, registratiesystemen, etc.

Competenties
•
•
•
•
•
•
•

Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
Ondernemend, gedreven.
Teamplayer en zelfstandig.
Resultaatgericht met hoog kwaliteitsbewustzijn.
Betrokken en flexibel.
Hands-on, no-nonsense.
Innovatief en oplossingsgericht.

Standplaats
Flevoland

Aanbod
ERF biedt een veelzijdige positie in een groot, divers, ambitieus en modern landbouwbedrijf. Het is
een slagvaardige, platte organisatie met een informele bedrijfscultuur en korte communicatielijnen. Het
bedrijf biedt een stimulerende en dynamische omgeving met veel eigen verantwoordelijkheid en
ontwikkelmogelijkheden. Uiteraard gaat dit gepaard met een passend salaris en prima secundaire
arbeidsvoorwaarden op basis van jouw ervaring en profiel.

Reageren
ERF BV heeft de Werving en Selectie voor de vacature van Assistent Bedrijfsleider uitbesteed aan
CeresRecruitment.
Voor meer informatie kun je terecht bij Geert-Jan van der Zon, telefonisch bereikbaar op 06 17 459
387.
Solliciteren via www.ceresrecruitment.nl.
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.
Ceres Recruitment 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.

