
   

Technisch proefveldmedewerker   

Ben jij gedreven en enthousiast en werk je graag samen in een veredelingsteam?  Dan hebben wij 

een uitdagende functie als Technisch proefveldmedewerker op onze mooie locatie in Ven-
Zelderheide.  
 
Wat ga je doen: 

Als technisch proefveldmedewerker ben je actief aanwezig in het veld. Je bepaalt de geschiktheid 
van de gronden voor de uitzaai, volgt de teelt, bepaalt de onkruidbestrijding en bemesting aan de 
hand van waarnemingen in het veld en analyses, die je uit hebt laten voeren. De uitzaai voer je uit 
met proefveldzaaimachines, GPS gestuurd. Gedurende de bloeiperiode selecteer je de niet geschikte 
planten en stuurt hierbij een groepje mensen aan in hetzelfde werk. Tussendoor blijft de algehele 

plantgezondheid en plantontwikkeling een aandachtspunt. In de oogst ben je actief met 
proefveldcombines en zorg je samen met je collega’s dat de oogst gestructureerd en accuraat 
verloopt. Opvolgend hieraan, zullen de zaden op onze locatie geschoond worden en weer gereed 
gemaakt worden voor de vervolguitzaai. 

Voorafgaand aan de uitzaai heb je het zaaiplan in Minigis ingetekend. Dit gebeurt op kantoor. Alle 
percelen worden vooraf op GPS ingereden en overgezet in Minigis. Dit vormt weer de basis voor het 
totaalplan, waarbij per perceel de info op de zaaimachine wordt overgezet. Controle op goede 
werking hiervan is een belangrijke taak van de technisch proefveldmedewerker. Dit alles doe je ten 
dele in teamverband, maar ook zelfstandig. 

Wij bieden je een combinatie van proefveldtechniek, teelttechniek, verantwoording in aansturing van 
mensen en uitwisseling van kennis tussen collega’s onderling zowel nationaal als internationaal. 

Kortom: Een leuke uitdagende functie met een grote diversiteit aan werkzaamheden. 

Waar kom je te werken: 

De afdeling veredeling van DSV zaden Nederland in Ven-Zelderheide is hoofdzakelijk 
verantwoordelijk voor de veredeling en ontwikkeling van nieuwe, competitieve producten in 
voedergewassen. Binnen een toegewijd team van veredelaars en assistenten zorgen wij voor de 
ontwikkeling van nieuwe producten die onze rassenportfolio constant verbeteren, om zo de beste 

concepten te vermarkten. Naast de veredeling van voedergras, sorghum en intercrops, draagt het 
veredelingsteam in Ven-Zelderheide  ook bij aan het DSV winterkoolzaad hybride programma. Het 
winterkoolzaad kweekprogramma wordt in Duitsland uitgevoerd waarbij de locatie Ven-Zelderheide 
ondersteunt in zaaizaad producties van de verschillende fases van het kweekprogramma. Met name 
hiervoor zoeken wij ondersteuning. Binnen het gemotiveerde en energieke team is er volop ruimte 
om je te ontwikkelen.  
 

Wat breng je mee: 

Wij zoeken een persoon met de volgende kwaliteiten: 

 Opleidingsniveau MBO+/HBO; 
 Praktisch en verbeteringsgericht gevoel voor agrarisch werk in plantveredeling; 
 Technisch en teelt-technisch inzicht; 
 Vaardig met agrarische machines; 
 Vaardig met GPS systemen op machines of bereid zich dit eigen te maken; 

 Computervaardig in o.a. Word, Excel, inzicht in werking GiS systemen heeft een voorkeur; 
 Gemotiveerde, accurate, efficiënte en goed gestructureerde werkhouding;  
 In staat zijn zelfstandig werkzaamheden uit te kunnen voeren; 
 Leergierig en in staat om ook complexere kennis van collega’s te leren en te delen; 
 Kan complexe situaties overzien en handelt op basis van rust en overzicht. 

 



 

Wie zijn wij: 

DSV zaden Nederland B.V. is een succesvol, modern en dynamisch bedrijf. De belangrijkste 
activiteiten van DSV zaden Nederland zijn toegespitst op de veredeling, veldproductie, verwerking, 
productontwikkeling en marketing van agrarische gewassen. Met ons enthousiaste team, motiveren 
we elkaar om je te ontwikkelen en om het gezamenlijk ieder dag weer een beetje beter te doen.  

 

Wat bieden wij:  

DSV zaden Nederland kenmerkt zich door een open bedrijfscultuur waarbij teamwork en persoonlijke 
ontwikkeling belangrijke kernwaarden zijn. DSV zaden Nederland heeft een bedrijfsregeling met een 
goed pakket aan arbeidsvoorwaarden. Salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. 

Voor nadere informatie kun je terecht bij Theo Bouwman,  Agrarisch Bedrijfsleider; telefonisch 
bereikbaar op 06-50500100;  Email: theo.bouwman@dsv-zaden.nl; Website www.dsv-zaden.nl.  
 

Solliciteren: 

Denk jij, “wat een interessante baan”  aarzel dan niet en maak je interesse kenbaar bij Silvy Beckers, 
afdeling HR, silvy.beckers@dsv-zaden.nl  
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