
J. Joordens’ Zaadhandel B.V. is onderdeel van de RAGT groep, één van 
Europa’s toonaangevende zaadbedrijven. Binnen de RAGT groep worden 
alle belangrijke akkerbouwgewassen veredeld en verhandeld. Joordens 
heeft vestigingen in Kessel en Neer. Wij houden ons bezig met de mondiale 
productie en commercialisering van zaden. Op onze researchafdeling in 

Neer vindt veredeling op het veld en in de kas plaats. De voornaamste gewassen waarin gewerkt wordt 
zijn groenbemesters, brassica’s en koolzaad. 

 
 

Ter versterking van ons team in Neer zoeken wij een  

 
Locatie assistent 38 uur  
 
Functie omschrijving: 
Je bent verantwoordelijk voor het tijdig en correct organiseren van facilitaire zaken voor het  
research station in Neer. Hierbij betreft het zowel het zelfstandig coördineren van farm management 
als ook het ondersteunen van de research coördinator en de kwekers in alle voorkomende 
werkzaamheden. Het aansturen van proefveldmedewerkers en tijdelijke werknemers. Je fungeert als 
eerste aanspreekpunt voor leveranciers. Je functioneert in een team én hebt een hoge mate van 
zelfstandigheid. 
 
De werkzaamheden: 

o Het organiseren van landhuur, het verwerven van nieuwe percelen en een jaarplanning 
opstellen 

o Gewasverzorging 
o Oogst / proefveld / demoveld en overige veldwerkzaamheden 
o Registratie / voorraadbeheer van meststoffen en chemicaliën 
o Beheren van de RI&E  
o Tijdig en correct uitvoeren van de Gecombineerde opgave 
o Beheren van het machinepark en de gebouwen en (preventief) onderhoud (laten) 

uitvoeren 
o Investeringsvoorstellen indienen bij de research coördinator 

 
Functie-eisen: 

o MBO werk- en denkniveau. Enkele jaren ervaring in een dergelijke functie is een pré 
o Kennis van akkerbouw en/of groenteteelt in de volle grond 
o Kennis van mestboekhouding, gewasbeschermingsmiddelen en registratie en 

subsidiabele overheidsregelingen  
o Een goed organisatorisch vermogen, technisch inzicht en resultaatgerichtheid 
o Goede communicatieve vaardigheden 
o Je bent in bezit van rijbewijs BE/T 
o Je bent in bezit van spuitlicentie 2 of bereid dit te halen 
o Ervaring met Word en Excel 
o Geen 9 tot 5 mentaliteit 

 
Wij bieden jou een afwisselende baan in een groeiende sector. 
 
 
Stuur je CV met motivatie naar: info@joordens.com ter attentie van D. van Putten. 
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