
VacatureSenior Adviseur
Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) is hét kennisinstituut op het gebied van 
de dierplaagbeheersing voor de hele Benelux. Als stichting zonder winstoogmerk ontwikkelen 

wij kennis over beleid, biologie, dierwelzijn, preventie en bestrijding van ongewenste organismen, 
en stellen deze informatie ter beschikking aan overheden en branches. Het KAD ondersteunt 
opdrachtgevers (zowel in de food als non-food sector) en beoordeelt de noodzaak en kwaliteit van de 
plaagdierbeheersing. Het KAD geeft voorlichting aan burgers en leidt professionals op. Tevens geven 
wij het magazine Dierplagen Informatie uit voor iedereen die geïnteresseerd is in het tegengaan van 
overlast door dieren. Standplaats van het KAD is Wageningen.

Voor haar buitendienst zoekt het KAD een senior adviseur (32-40u).
Het KAD voert zelf geen bestrijdingen uit, maar wordt vooral door MKB-bedrijfsleven, multinationals 
particulieren en publieke instellingen ingeroepen om te adviseren over (het voorkomen van) 
dierplagen. Als senior-adviseur ga je naar deze locaties en verwerk je je adviezen in rapporten die 
naar de opdrachtgever worden gestuurd. Je leidt ook grotere en complexe projecten van 
het KAD. Soms geef je ook presentaties voor klanten of les aan cursisten over plaagdieren. 
Je werkt binnen onze buitendienst regelmatig ook samen met andere afdelingen (Biologie 
en Opleidingen).

Functie-eisen
• Je hebt een achtergrond in de plaagdierbeheersing (bijv. opleiding bestrijdingstechnicus) en  
 meerjarige ervaring in deze branche;
• Je hebt affiniteit met (het voorkómen van) dierplagen en Integrated Pest Management (IPM);
• Je hebt HBO werk- en denkniveau;
• Je bent integer, hebt oog voor belangen en behoeften van klanten en collega’s en kunt je ook  
 in gezelschap onafhankelijk opstellen;
• Je bent een teamspeler, communicatief sterk en kunt goed rapporteren;
• Je kunt goed presenteren en vindt dat ook leuk om te doen;
• Je bent een aanpakker, hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en vindt het leuk om naast kantoorwerk,  
 ook praktisch uitvoerend werk te doen;
• Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Wat bieden wij?
Een uitdagende en afwisselende baan binnen een ondernemende organisatie van gedreven pro- 
fessionals. Je krijgt ruimte om mee te denken en onze processen verder te optimaliseren. Daarnaast 
bieden we een marktconform salaris met goede pensioenvoorziening, uitzicht op een contract voor 
onbepaalde tijd en een laptop en smartphone. Uiteraard is inschaling afhankelijk van kennis en 
ervaring.

Interesse?
Herken jij jezelf in deze vacature en voldoe je aan het gestelde profiel? Stuur dan voor 1 mei 2022 een 
motivatiebrief en CV naar Bastiaan Meerburg (directeur KAD) via e-mail: info@kad.nl

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

Doelgroep en beroep
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