
 

 
 
Wil jij onderzoekers assisteren in projecten? Heb je een passie voor (pluim)veehouderij en heb je zowel 
theoretische kennis als praktijkkennis binnen dat vakgebied? Solliciteer dan naar de functie van: 
 

Onderzoeksassistent Duurzame Pluimveehouderij (0,8-1,0 fte) 

 
Je gaat deel uitmaken van het team Toegepast Praktijkgericht Onderzoek dat werkt aan 
toepassingen van agrarische innovaties. Daarbij zal jouw werkgebied gericht zijn op duurzame 
pluimveehouderij, circulaire bedrijfsvoering en aanverwante diergerelateerde projecten. In deze 
veelzijdige functie verzorg je de praktische onderdelen in projecten met betrekking tot pluimvee en 
draag je bij aan de verduurzaming en innovaties in de pluimveehouderij. Daarbij sta jij garant voor 
een gestructureerde manier van het uitvoeren van projecten in de praktijk en op ons eigen 
proefbedrijf. Gezien de huidige samenstelling van het team zal het accent liggen op het organiseren 
en uitvoeren van projecten. Jouw inzet is met name nodig in een project waarin de voeding, de 
gezondheid en het welzijn van pluimvee worden onderzocht. Hiernaast help je mee met andere 
projecten. Dat kunnen ook projecten zijn waarbij je participeert in dierwelzijnsvraagstukken bij 
andere lectoraten dan het lectoraat Duurzame Pluimveehouderij in een Circulaire Bedrijfsvoering. Je 
bent geïnteresseerd in diervoeding, diergezondheid en dierwelzijn. Je doet dat vanuit een 
landbouwkundige interesse en vanuit een zienswijze die aansluit bij de agri- en foodbusiness. Je wilt 
graag werken aan innovaties in de agribusiness. Je denkt actief mee over de praktische kant van 
onderzoek, voert metingen uit en analyseert samen met onderzoekers de gegevens. 
 
De functie omvat: 

• Assisteren in onderzoeksprojecten: praktijkproeven opzetten, uitvoeren en data verzamelen. 

• Uitvoeren van de praktische coördinatie tussen onderzoekers en onderzoeksprojecten. 

• Anticiperen op de rollen van studenten, docenten en onderzoekers die betrokken zijn bij de 
projecten. 

• Deelnemen aan onderzoeksprojecten van lectoraten. 
 
Jouw kwaliteiten: 

• Je hebt interesse in en kennis over de (pluim)veehouderij. 

• Je hebt een relevante hbo-opleiding afgerond. 

• Je hebt kennis van en ervaring met programma’s zoals Excel. 

• Je hebt affiniteit met het werken in projecten. 

• Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.  

• Je bezit algemene theoretische kennis en praktijkkennis op het vakgebied. 

• Je bent in staat informatie uit te wisselen met de projectpartners. 

• Je hebt een autorijbewijs. 
 
Aeres Hogeschool 
Aeres Hogeschool is geworteld in het groene en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op onderwijs, 
onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Professioneel ontwikkelen, grenzen verleggen, 
innovatief ondernemen, contextueel leren en duurzaam handelen; dat vinden we belangrijk. Zo dragen wij bij 
aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals. Professionals die in staat zijn om 
verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe wereld. Binnen de faculteiten in Almere, Dronten en 
Wageningen studeren bijna 4.000 studenten. Iedere faculteit heeft zijn eigen profiel en focus. 
 
Aeres Hogeschool Dronten  
De faculteit in Dronten is toonaangevend in het agrarisch domein. Wij leggen ons toe op agribusiness in al haar 
facetten; op agrofood & ondernemen en mens, dier & gezondheid. Er studeren in totaal 2.500 (Nederlandse en 
internationale) studenten die gebruik kunnen maken van onze vele voorzieningen om praktijkervaring op te 
doen. 
 
 
 



 

 
 
De christelijke identiteit van de faculteit in Dronten komt tot uiting in de ‘Economy of Life’. Daarin gaat het om 
‘samen leven’ in de ware zin van het woord. Niet ‘hebben en moeten’, maar ‘zijn en mogen’ vormen de kern 
van het leven. ‘Rentmeesterschap’ is voor ons het begrip waarin duurzaamheid en ondernemerschap 
samenkomen. We zijn benieuwd hoe jij hieraan vorm en inhoud wilt geven. We vinden hierover graag iets 
terug in je motivatiebrief. In sollicitatiegesprekken praten we er graag over door. 
 
Ons aanbod 
Het uitdagende van werken bij Aeres Hogeschool is dat je met een team werkt aan de ontwikkeling van 
professionals in samenwerking met de sector waarvoor wij opleiden. Je krijgt ook volop mogelijkheden om 
jezelf te ontwikkelen. Aan de functie Onderzoeksassistent Duurzame Pluimveehouderij is een salarisperspectief 
gekoppeld van schaal 8 van de cao hbo (minimaal € 2.650,87 en maximaal € 3.549,29 bruto per maand bij een 
fulltime aanstelling). We werken met een normjaartaak van 1659 uren (fulltime dienstverband). De secundaire 
arbeidsvoorwaarden zijn goed. We bieden een eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld en een collectieve 
ziektekostenverzekering. 
Bij alle vacatures wordt eerst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan bij Stichting Aeres 
Groep.  
 
Interesse? 
Heb je vragen? Neem dan contact op met Corné Kocks (Teamleider Toegepast Praktijkgericht Onderzoek) via 
telefoonnummer 06-22770458. 
Enthousiast geworden? Reageer dan snel. Doe dit vóór 9 mei aanstaande.  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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