
 

 

 

 De stichting ‘Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname’ 
(CELOS) is een toonaangevend instituut voor toegepast en kwalitatief 
hoogwaardig onderzoek, onderwijs en dienstverlening in agrarische en 
bossystemen en draagt hiermee actief bij aan duurzame ontwikkeling 
van Suriname. 

 
De Stichting Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) is een stichting van de 
AdeKUS welke als doel heeft multidisciplinair toegepast wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en 
diensten in de agrarische en bosbouwsector ten behoeve van de ontwikkeling van Suriname te 
leveren.  
 
Naast dit hoofddoel werkt het CELOS nauw samen met en verleent ook diensten aan het Ministerie 
van Landbouw, Veeteelt en Visserij, het Ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer en 
andere nationale instituten op het gebied van agrarisch en  bosbouw onderzoek, buitenlandse 
onderzoeksinstituten en universiteiten, lokale en internationale private organisaties, 
boerenorganisaties en boeren. 
 
De activiteiten van CELOS zijn over het gehele land verspreid, maar het overgrote deel van haar 
werkterrein is de verre landelijke gebieden en in het bos om tegemoet te komen aan de diverse 
behoeften van gebruikers van het bos en de grondsoorten. Het CELOS beschikt over een team van 
meer dan 100 personeelsleden, die verantwoordelijk zijn voor het welslagen van de activiteiten. 
 
De onderzoeksactiviteiten, vooral gericht op duurzaam gebruik en ontwikkeling van het bos, 
duurzame teelt van knol- en wortelgewassen, vooral cassaveteelt, en daarmee samenhangende 
permanente productiesystemen en biotechnologie. In het “Strategisch Beleidsplan CELOS 2018 – 
2022” zijn de missie, visie en de 6 strategische doelen van het CELOS uitgewerkt. Realisatie van de 
gestelde doelen moet resulteren in de visie van het CELOS, n. l. het ontwikkelen van een regionaal en 
internationaal gerenommeerd en gecertificeerd kennisontwikkelingsinstituut. 
 
Er is een vacature voor de functie van: 

Directeur CELOS 
 

 
De verantwoordelijkheden van de Directeur houden in, maar zijn niet beperkt tot de volgende taken: 

 Verantwoordelijk zijn voor het uitdragen van het beleid; 

 Het organiseren en coördineren van activiteiten van de verschillende afdelingen; 

 Leidinggeven aan het operationaliseren van het Strategisch Beleidsplan CELOS 2018 – 2022;  

 Het ten uitvoer brengen van het midden lange- en lange-termijn agrarisch en bosbouw 
onderzoeksprogramma; 

 Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het doen publiceren van de resultaten 
in peer-review wetenschappelijke tijdschriften, vakbladen en of conferenties; 

 Het proactief sturen van de relaties met de overheid, de Faculteit der Technologische 
Wetenschappen en overige faculteiten en instituten van de Anton de Kom Universiteit van 
Suriname, onderzoeksinstituten in binnen en het buitenland, private ondernemingen en 
bedrijven, regionale en internationale organisaties, en NGO’s en met de 
gemeenschapsorganisaties en invloedrijke personen. Het voorgaande dient om er van 
verzekerd te zijn dat het uitgezette onderzoeksprogramma in lijn is met de nationale doelen, 
de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en tevens voldoet aan de eisen die gesteld 
worden aan het duurzaam beheer en gebruik van de hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen; 

 De verantwoordelijkheid dragen voor de onderhandelingen en samenwerking met de Anton 
de Kom Universiteit van Suriname, de overheid, onderzoeksinstituten, universiteiten en 
private ondernemingen in binnen- en buitenland voor het mobiliseren van alle benodigde 
resources die vereist zijn om op een verantwoorde manier de doelen van CELOS te bereiken; 

 Verantwoordelijk voor prudent financieel management; 

 Het coördineren van de onderzoek- en productieprocessen en zorgdragen voor hoge 
kwaliteit van het onderzoek-; 



 

 

 

 Verantwoordelijk voor de prestatiebeoordelingen van afdelingshoofden en het secretariaat; 

 De verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering een goed personeelsbeleid (Human 
Resource Management); 

 Onderhouden van goede werkrelatie met de CWO (CELOS Werknemers Organisatie), 
onderhandelingen voeren met betrekking tot de collectieve AVR en onderhandelen bij 
conflictsituaties. 

 
De directeur wordt dus geacht intellectueel - en organisatorisch leiderschapskwaliteiten te bezitten. 
 
 
Benodigde opleiding en ervaring 

 

 Een voltooide doctoraalopleiding op een erkende universiteit in de natuurtechnische 
wetenschappen, agrarische en/of bosbouw wetenschappen, landbouweconomie en of 
soortgelijke opleiding met tenminste 5 jaren werkervaring in een soortgelijke organisatie  

 OF een MSc in eerder genoemde disciplines met tenminste 7 jaren werkervaring in een 
soortgelijke organisatie; 

 Bewezen leidinggevende en technische capaciteiten nodig voor het leiden van een 
organisatie zoals CELOS; 

 Beschikt over creatieve en innovatieve karaktereigenschappen om CELOS te leiden naar een 
top/leidinggevend onderzoeksinstituut; 

 Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en vindt efficiënte communicatie met 
het personeel belangrijk; goede interpersoonlijke eigenschappen;  

 Kunnen omgaan met conflicthantering en -onderhandeling; 

 Beschikt over een breed netwerk en heeft kennis van ondernemerschap;  

 Kan goed werken in teamverband onder hoge (tijds)druk en is stressbestendig; 

 Goed beheer van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Het onderlegd zijn in 
het Portugees en/of  het Spaans strekt tot aanbeveling. 

 
Salariëring volgens de vigerende regels van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. 
 
Uw sollicitatiebrief gericht aan de voorzitter van het Stichtingsbestuur, vergezeld van uw CV en drie 
(3) referenties, kunnen onder vermelding van “Directeur CELOS” tot uiterlijk 25 juli 2020 afgegeven 
worden bij het CELOS, adres: Prof. Dr. Jan Ruinardlaan (Universiteitscomplex) of  
eventueel gemaild worden naar secretariat@celos.sr.org. 
 
 
    

 


