
INTERNE SOLLICITATIE 

  

 De Stichting ‘Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname’ 

(CELOS) is een toonaangevend instituut voor toegepast en kwalitatief 

hoogwaardig onderzoek en dienstverlening in agrarische en bossystemen 

en draagt hiermee actief bij aan duurzame ontwikkeling 

 

 

Er bestaat momenteel plaatsingsmogelijkheid voor een 

 

Landbouwkundig medewerker 
 

Doel van de functie 

Het ondersteunen bij de uitvoering van onderzoeks- en dienstverleningsprojecten op het gebied 

van plantmateriaal, teelt en teeltsystemen en verwerking van agrarische gewassen. 

 

Hoofdtaken: 

- Draagt zorg voor de logistieke detailplanning van veld- en/of een aantal labactiviteiten, op 

basis van operationele plannen van projecten en laat deze goedkeuren door de betrokken 

projectcoördinator; 

- Instrueert, begeleidt en controleert de uitvoering van veldwerkzaamheden door 

onderhoudsmedewerkers van de tuindienst of op de projectlocatie aangetrokken arbeiders; 

- Verzamelt specifieke monsters (gewas, gewasbeschadigers, bodem), data (neerslag, 

aanplant, veldsituatie, omgeving veld, gewasgroei en productbeschrijving) in het veld of in 

het lab, conform bestaande voorschriften en de goedgekeurde detailplanning; 

- Draagt bij aan de totstandkoming van onderzoeksrapporten en andere publicaties door het 

afronden van elke veld- of labactiviteit met een standaard activiteitenverslaggeving en door 

het invoeren van de verzamelde data voorzien van opmerkingen en fotomateriaal; 

- Draagt zorg voor de logistieke voorbereidingen t.b.v. langer verblijf met overnachting op de 

projectuitvoeringsplaats; 

- Zorgt voor aanschaf van logistieke middelen onderweg naar de projectplaats of voor 

uitbetaling van lokale medewerkers, ontvangt de betalingsbewijzen en draagt deze over aan 

het afdelingshoofd; 

- Neemt literatuur door ter ondersteuning van plannings-, uitvoerings- en 

verslaggevingsmeetings van de afdeling; 

- Verleent ondersteuning bij onderwijs-, practica-, trainings- en voorlichtingsactiviteiten 

vanwege de betrokken afdeling; 

- Verricht vergelijkbare activiteiten of andere activiteiten conform vooraf gemaakte afspraken 

met de betrokken projectcoördinator indien tijdelijk ter beschikking gesteld van een andere 

afdeling; 

- Verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden. 

 

Functie-eisen/ competenties: 

- Een relevante opleiding op minimaal Bachelor niveau; 

- Goede beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift; 

- Goede beheersing van het MS Office pakket; 

- Proactief en besluitvaardig; 

- In staat zijn om zowel individueel als in teamverband te functioneren; 

- Stressbestendig en flexibel; 



- Goede contactuele en persoonlijke communicatieve eigenschappen. 

 

Reacties vergezeld van een CV, motivatiebrief en twee (2) referenties indienen bij het 

waarnemend hoofd HRM, mw. A. Ramsaroep BBA, Prof. Dr. Ir. Jan Ruinardlaan, 

Universiteitscomplex of per E-mail naar hrm@celos.sr.org. 

 

mailto:hrm@celos.sr.org

