
Delphy / Green Career Consult 

zoekt: 

Adviseur/Trainer Paddenstoelen en Champignons 
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Horst 

 

  

  

  

Green Career Consult zoekt voor Delphy Team Paddenstoelen een deskundig en enthousiaste 

Adviseur/Trainer Paddenstoelen en Champignons 

Wie is Delphy? 

Delphy is met ruim 200 teeltexperts hét kennisbedrijf voor ondernemers in alle plantaardige 
sectoren, zit er een blaadje aan, dan weten wij ervan. Zelf kennis ontwikkelen en toepasbaar 
maken in de praktijk is ons DNA, en is de hoofdactiviteit van Delphy. Onze experts dragen met 
een deskundig en onafhankelijk advies bij aan het resultaat van onze partners en klanten. 

Delphy Team Paddenstoelen verzorgt opleidingen en geeft advies aan ondernemers en hun 
medewerkers op elk gebied van de champignonteelt en de teelt van bijzondere paddenstoelen. 
Het team richt zich op de  hele paddenstoelensector en is sterk internationaal georiënteerd. 
Delphy team Paddenstoelen biedt aan ondernemers in deze sector teelt- en bedrijfsadvies, 
trainingen en innovatieve projecten. 

Functie-omschrijving 

 Het bieden van teelt- en composteringsadvies/trainingen aan ondernemers/telers van 
paddenstoelen en composteringsbedrijven in binnen- en buitenland; 

 De uitdaging om teeltprocessen te gaan samenvatten in (nieuwe) beslissings- en (groei)modellen 
en deze toe te passen bij telers; 

 Het volgen van relevante ontwikkelingen binnen de sector en zorgen dat relevante kennis up to 
date blijft en wordt vastgelegd/gedeeld en wordt toegepast binnen innovatieve projecten. 

Functie-eisen 

 Opleiding: Hbo-niveau dat aansluit op de functie binnen de sector; 



 Gezien het internationale karakter van de functie is een goede beheersing van de Engelse taal 
(optioneel ook Duitse) een vereiste; 

 Kennis en bij voorkeur ervaring: 
o van alle facetten van de paddenstoelenteelt; 
o van teelt en compostering; 
o van klimaattechniek. 
 Kunnen werken met IT modellen in relatie tot de teelt. 

Persoonlijkheidskenmerken 

 Goede contactuele eigenschappen; 
 Goed zelfstandig en in teamverband kunnen werken; 
 Kennisgericht en deze willen overdragen aan anderen; 
 Gedreven zijn, ondernemend ingesteld zijn; 
 Bereidheid tot reizen; 
 Het is mogelijk part time te werken in deze functie. 

Informatie 

Voor meer functie inhoudelijke informatie: 

 Jan Gielen: 06 53 53 98 95 
 Niek de Ligt: 06 26 54 44 12 

Solliciteren 

Ben jij geïnteresseerd in deze functie en/of wil je meer weten over de functie of over Delphy, 
neem dan contact op met Green Career Consult, Recruitment en Loopbaanontwikkeling voor 
Agribusiness, Food en de Groene Ruimte. Je kunt contact zoeken met Evert Verboom, senior 
consultant, bereikbaar onder mobielnummer 06-53375089 of e-
mailadres: evert.verboom@greencareerconsult.nl 

Solliciteren door middel van een motivatiemail en cv bij voorkeur per e-mail gericht 
aan  bovenstaand e-mailadres. 

Meer weten over Delphy? Kijk dan op www.delphy.nl 
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