
 

 

 

Timmermans Agri Service gevestigd in het Noord-Limburgse America is gespecialiseerd in het uitvoeren van 

gewasverzorging bij haar klanten. Middels een ambitieus concept van bodembemonstering, precisiefarming, 

advisering en uitvoering van werkzaamheden met de nieuwste technieken trachten wij met een team van 12 

personen onze klanten te helpen met het doen slagen van hun teelt. Sedert enkele jaren is Timmermans Agri Service 

een handelspartner in het leveren van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen t.b.v. vollegrondsteelten. 
 

Wij zijn per direct op zoek naar een: 

TEELT ADVISEUR VOLLEGROND 
Heb jij affiniteit met vollegrondteelten ( akkerbouw, vollegrondsgroenten en/of boomkwekerij ) en ben jij gedreven 

om het maximaal haalbare uit een teelt te halen? Lees dan verder 

 

Functieomschrijving: 

Als Teelt Adviseur vollegrond houdt jij je in een klein team bezig met alle facetten die met de teelt van een gewas te 

maken hebben. Je beoordeeld percelen / bodemanalyses, geeft bemestings- en gewasbeschermingsadviezen en 

bezoekt de percelen gedurende het groeiseizoen. Je zorgt er voor dat adviezen overgebracht worden naar de klant 

en organiseert dat werkzaamheden indien van toepassing uitgevoerd gaan worden. Tevens werk je mee aan een 

concept om duurzame landbouw en middelen te implementeren binnen ons bedrijf. 

 

Functieeisen: 

- Een afgeronde MBO/HBO opleiding plantenteelt 

- Aantoonbare ervaring in gewasbescherming, bodemgezondheid en bemesting 

- In het bezit van spuitlicentie Bedrijfsvoeren Gewasbescherming / Rijbewijs B 

- Goede communicatieve vaardigheden 

- Goede beheersing van MS Office 

- Geen 9 tot 5 mentaliteit 

Wij bieden: 

- Salaris conform cao LEO 

- 25 verlofdagen per jaar / 13 ADV dagen 

- Een baan met vooruitzicht op een vast dienstverband 

- Alle ruimte voor ontwikkelingen en eigen initiatief 

 

Informatie en sollicitatie: 

 

Ben jij die gemotiveerde en proactieve Teelt Adviseur Vollegrond die wij zoeken? Stuur dan jouw motivatie en CV 

naar info@timmermansagriservice.nl. Als je vragen hebt over deze vacature kun je contact opnemen met Harm 

Timmermans, tel. 077-4641999 of Pascal Boskamp, tel. 06-17722228. 

 

Timmermans Agriservice BV 

Lorbaan 23A 

5966PG America 

www.timmermansagriservice.nl 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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