DLV is een landelijk opererend, onafhankelijk commercieel adviesbedrijf met
een breed werkterrein binnen de agrarische sector. DLV heeft expertise op
o.a. technisch, economisch en strategisch terrein, het bouwkundige vlak en
constructie, makelaardij activiteiten, milieu- en natuurwetgeving en ruimtelijke
ordening. Het optimaliseren van het bedrijfsresultaat van de ondernemers in
de agrarische sector staat bij ons hoog in het vaandel.
Voor ons kantoor in Heerenveen zijn wij op zoek naar een:

Stagiair(e) microvergisters (fulltime)
2011 Is een praktijknetwerk gestart dat zich richt op de inzet van microvergisters op een melkveebedrijf. Met de nieuwe generatie microvergisters is
het mogelijk mest te vergisten zonder gebruik van co-producten. Het biogas
kan dienen voor de eigen energievoorziening, maar kan ook worden afgezet.
Door het gebruik van de microvergister worden mogelijk ook emissies van
broeikasgassen en ammoniak gereduceerd. Daarnaast kan de vergister
helpen de mineralenkringloop op het bedrijf verder te sluiten. Zeven melkveehouders en één kalverhouder gaan op zoek naar antwoorden op vragen op
het gebied van economie, bemesting, stalaanpassingen en gasafzet in relatie
tot de microvergisters.
Jij kan tijdens de stage of afstudeeropdracht aan al deze onderwerpen
meewerken. Het netwerk heeft een model ontwikkeld om de (economische)
gevolgen van de aanschaf van een microvergister op een melkveebedrijf in
beeld te brengen. Jouw opdracht is dit model praktijkrijp te maken.
Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit
- het testen van het model op de deelnemende bedrijven.
- optimaliseren van het model aan de hand van de praktijkresultaten
- zoeken naar oplossingen om de microvergisters rendabeler te maken
- verslaglegging van de netwerkbijeenkomsten
Jij
- volgt een relevante HBO-opleiding
- bent resultaatgericht, accuraat en flexibel
- bent gemotiveerd
- kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
- hebt eigen vervoer
Wij bieden jou
Een uitdagende en zelfstandige stage binnen een gemotiveerd team.
Je wordt in deze stage gericht begeleid bij het uitvoeren van de opdracht.
Voor reacties en nadere inlichtingen
Stuur je motivatiebrief en CV, t.a.v. Personeelszaken, naar pzdier@dlv.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Freerk Oudman,
06-51587132.
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