
Certis Europe is specialist in de ontwikkeling, registratie, marketing en verkoop van biologische en 
chemische gewasbeschermingsmiddelen voor de land- en tuinbouw.  

De Nederlandse tak van Certis maakt deel uit van een snel groeiende Europese organisatie die zich 
richt op de verdere transitie naar duurzamere teeltsystemen met een steeds grotere rol voor groene 
middelen. Ben jij die communicatief sterke netwerker met hart voor vergroening en een innovatieve 
blik op IPM systemen? Kom dan ons team versterken als: 

Technisch Adviseur Glastuinbouw  
De functie 
Als technisch adviseur binnen het technical support team ben je verantwoordelijk voor het begeleiden 
van onze huidige en nieuwe producten in de glastuinbouw.  
De functie bestaat onder andere uit de volgende taken: 

• Technische ondersteuning en promoten van het productenpakket met sterke focus op IPM en 
biorational middelen; 

• Ontwikkelen van geïntegreerde oplossingen en gewasstrategieën; 
• Voorbereiden en houden van presentaties; 
• Schrijven van technische brochures, mailingen en artikelen; 
• Coördineren en organiseren van demonstratie- en telersproeven; 
• Onderhouden van relaties met de distributeurs, telers en overige stakeholders in de markt 

  
Jouw profiel 
Je beschikt over ruime werkervaring in een soortgelijke functie op HBO werk- en denkniveau. Je bent 
resultaatgericht, communicatief en een goede relatiebeheerder. Je beschikt over goede actuele kennis 
van de glastuinbouwen gewasbescherming. De Nederlandse en Engelse taal beheers je goed in 
woord en geschrift. Daarnaast werk je nauwkeurig en weet je de technische boodschap commercieel 
over te brengen in de markt.  
 
Ons aanbod  
Een interessante functie in een snelgroeiend en ambitieus bedrijf met enthousiaste collega’s. De 
mogelijkheid om zelf bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en ‘vergroening’ van het 
middelenpakket voor de glastuinbouw Uitstekende primaire en secundaire arbeidvoorwaarden en 
mogelijkheden voor eigen ontwikkeling in jouw vakgebied. 
 
 
Sollicitatie 
Belangstelling? Neem dan contact op met Eveline de Witte en stuur je motivatiebrief met cv voor 2 juli 
naar eveline.de.witte@certiseurope.com, tel nr: 030-200 1207 
 
Website: www.certiseurope.nl 
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