Stagiair(e) Kringlooplandbouw
Periode in overleg
Kringlooplandbouw is een hot topic. De biologische sector werkt hard aan het verder sluiten van de
biologische kringloop van voer, mest en strooisel. Bionext voert het project koplopers in
kringlooplandbouw uit waarbinnen samen met het Biohuis wordt gewerkt aan het maken van
sectorafspraken en concrete pilots worden uitgevoerd binnen drie thema’s:
Op weg naar 100% residu arm strooisel -> Miscanthus, teelt en gebruik als strooisel
Op weg naar 100% biologische mest -> Stikstofbenutting in teelten
Veevoer van om de hoek -> krachtvoerteelt in samenwerking
Binnen deze pilots verbinden we geïnteresseerde boeren en relevante experts om gezamenlijk kennis uit
te wisselen en ontwikkelen. We verzamelen de kennis, organiseren veldbezoeken en digitale
bijeenkomsten en monitoren de stappen die bedrijven zetten. Er komen tijdens de pilots allemaal vragen
naar boven waar we wel wat handen voor kunnen gebruiken. Ook voor praktische uitvoering is het
meedoen en denken van een stagiaire erg welkom: Bedrijfsbezoeken doen, filmpjes maken, etc.
Er is kortom voldoende ruimte binnen het project om ofwel één heldere stageopdracht te formuleren naar
eventuele wensen van een opleiding alsook een diverse vrije stage te doen. Samen met collega’s bij
Bionext ga je met deze opdracht de biologische sector ondersteunen in haar ambitie om kringlopen verder
te sluiten.
Wat wij je zoal bieden
o
Veel gelegenheid tot het opbouwen van een netwerk in de wereld van biologische landbouw en
voeding
o
Stagevergoeding van €300 per maand
o
Een fijne werkplek vlak naast het bos (lunchwandeling!)
o
Gedreven collega’s met hart voor biologisch en een betere wereld
o
Onkosten die je maakt tijdens de stage worden vergoed
Over Bionext
Stichting Bionext is de ketenorganisatie voor duurzame biologische landbouw en voeding. Wij verbinden
de biologische keten van boer tot consument. Ons kantoor zit in het World food Centre te Ede, naast
station Ede-Wageningen (2 minuten lopen). Met een kleine groep bevlogen medewerkers zorgen we voor
de belangenbehartiging van de biologische ketens op de gebieden wetgeving, onderzoek, publiciteit en
marktontwikkeling. Verder voert Bionext een groot aantal projecten uit voor de verdere verduurzaming van
biologisch en organiseren we consumentencampagnes.
Interesse?
Contactpersoon bij Bionext is Jan de Koeijer, de.koeijer@bionext.nl
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