In het R&D laboratorium van Kekkilä-BVB Research in de Lier worden fysische, chemische en (micro)
biologische eigenschappen van substraten gemeten. Daarnaast worden in geconditioneerde
klimaatruimten met instelbare LED verlichting groeitesten uitgevoerd. Deze onderzoeken worden
veelal op hernieuwbare en circulaire materialen toegepast met als doel om veilige producten te
ontwikkelen met een lage impact op het milieu.
Vanwege gezonde groei en ambitie zijn wij voor Kekkilä-BVB Research, locatie De Lier op zoek naar
een innovatieve:

RESEARCHER

(FULLTIME)

Vanuit deze rol voer je binnen een klein team zelfstandig onderzoek uit. In overleg met de interne
opdrachtgever stel je een researchplan op, waarin je de onderzoeksvragen duidelijk formuleert en een
plan van aanpak voorstelt. Vervolgens voer je dit plan nauwgezet uit en rapporteert de bevindingen en
resultaten met statistische onderbouwing in een helder verslag.
Jij als persoon:
•
Hebt ten minste een relevante hbo-opleiding afgerond in tuinbouw, plantenteelt of
bodemkunde;
•
Hebt meerjarig onderzoekservaring en aantoonbare affiniteit met substraten en de tuinbouw;
•
Bent bekend met teelt- en onderzoekstechnieken binnen de tuinbouwsector;
•
Kan goed met cijfers, computers en onderzoeksapparatuur omgaan;
•
Hebt ervaring met datasensoren in de tuinbouw is een pré;
•
Bent nauwkeurig, georganiseerd, verantwoordelijk en kan acteren vanuit een solistische rol;
•
Bent analytisch en kritisch ingesteld, vraagt door om de researchvragen helder te krijgen;
•
Wil actief bijdragen aan het milieuvriendelijker maken en het verbeteren van producten;
•
Bent communicatief vaardig in de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
•
Bent flexibel ten aanzien van werktijden;
•
Bent woonachtig in regio Westland.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Dan hebben wij als werkgever veel te bieden. Zo hechten wij
waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en stimuleren wij eigen inbreng en vrijheid om de functie
verder vorm te geven. Een goede sfeer en samenwerking staan bij ons hoog in het vaandel.
Wil je meer informatie betreft deze functie neem dan contact op met Hugo Buitelaar: 06-147 97 000.
Motivatie en CV graag per mail naar aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl
Meer informatie over onze organisatie vind je op; www.bvb-substrates.nl / kekkila-bvb.com
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Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en producenten van substraten.
Met eigen merken en als private label producent zijn wij expert als het gaat om het
produceren en leveren van substraten voor alles wat groeit en bloeit, zowel voor
consumenten als voor professionele kwekers en telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar
ervaring en leveren onze producten aan meer dan 80 landen. We werken met meer dan
500 mensen in Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, Estland en Spanje aan het optimaal
beleveren van onze klanten.

