
 

 

 
Onze opdrachtgever, Certis Europe is specialist in de ontwikkeling, registratie, marketing en verkoop 
van biologische en chemische gewasbeschermingsmiddelen voor de land- en tuinbouw. Certis speelt 
optimaal in op de ontwikkelingen in de geïntegreerde gewasbescherming. De Nederlandse tak van 
Certis maakt deel uit van een grote en snel groeiende Europese organisatie met het hoofdkantoor in 
Utrecht. Vanwege de groei van deze organisatie zijn wij op zoek naar een: 

Technisch Adviseur Glastuinbouw en Fruit 

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 en fruit. 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. 

• Actief meedenken in de ‘vergroening’ van vollegronds teelten. 

• Voorbereiden en houden van presentaties. 

• Schrijven van technische brochures, mailingen en artikelen. 

• Coördineren en organiseren van demonstratie- en telersproeven. 

• Onderhouden van relaties met de gewasbeschermingsmiddelenhandel, telers, voorlichting 
onderzoek en overige partijen 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 glastuinbouw, fruit en gewasbescherming. Ervaring in de vollegronds tuinbouw is een pluspunt. 
Je bent een teamplayer die oog heeft voor details en goed in staat is om technische kennis te vertalen 
naar marktgerichte en commerciële toepassingen. De Nederlandse en Engelse taal beheers je goed in 
woord en geschrift. Bij voorkeur ben je woonachtig in het midden of westen van het land. 
 
 
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 en overige teelten. Uitstekende primaire en secundaire arbeidvoorwaarden en 
mogelijkheden voor je eigen ontwikkelingen in jouw vakgebied. 
 
 
Sollicitatie: 
Belangstelling? Mail je brief met cv voor 13 december naar: info@doornboswerving.nl 
 
Doornbos Werving & Selectie BV 
Postbus 168 8300 AD Emmeloord 
 
Voor vragen of informatie: 
Klaas Doornbos: tel 0527-69 87 66 of 06 22 23 54 21 
 
Internet :www.doornboswerving.nl en www.certiseurope.nl 
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