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Vacature	  manager/managementteam	  SOIL	  Masonkondre	  
	  
Masonkondre	  is	  een	  locatie	  in	  de	  buurt	  van	  Moengo	  in	  het	  district	  Marowijne	  
(Suriname).	  Daar	  wordt	  een	  modelboerderij	  opgezet	  (centrum	  voor	  agro-‐innovatie	  	  
ook	  centrum	  voor	  innovatie	  landbouw).	  Die	  zal	  lokale	  boeren	  stimuleren	  om	  op	  
moderne	  wijze	  landbouw	  te	  bedrijven	  en	  duurzame	  technieken	  te	  gebruiken	  zoals	  	  
natuurlijke	  bemesting,	  precisielandbouw	  en	  kassen.	  	  
De	  bedoeling	  is	  dat	  binnen	  4	  jaar	  (2013-‐2017)	  minstens	  20	  nieuwe	  agrobedrijven	  
ontstaan	  die	  de	  lokale	  economie	  voor	  ongeveer	  1000	  mensen	  gaan	  dragen.	  En	  dat	  zal	  
een	  voorbeeldfunctie	  hebben	  voor	  andere	  regio’s.	  Niet	  alleen	  landbouwgewassen-‐	  maar	  
ook	  de	  foodproductie	  zal	  op	  gang	  worden	  gebracht.	  Er	  zal	  ook	  onderzocht	  moeten	  
worden	  wat	  de	  mogelijkheden	  zijn	  van	  biobrandstoffen	  en	  zonne-‐energie	  (non-‐food)	  
voor	  het	  project.	  	  
	  
De	  modelboerderij	  zal	  o.a.	  de	  volgende	  functies	  vervullen:	  
Agrarisch:	  Het	  ontwerpen	  en	  toepassen	  van	  agro-‐ecologische	  en	  biologische	  systemen	  
om	  tot	  gezonde	  voeding	  te	  komen.	  Er	  zal	  ook	  gezocht	  worden	  naar	  nieuwe	  gewassen	  die	  
geteeld	  kunnen	  worden.	  
Industrieel:	  Er	  zullen	  werkplaatsen	  worden	  opgezet	  om	  het	  centrum	  te	  helpen	  
opbouwen	  en	  de	  lokale	  boeren	  te	  helpen	  hun	  agro-‐bedrijven	  vorm	  te	  geven.	  
Landbouwgewassen	  zullen	  verwerkt	  worden	  tot	  en	  levensmiddelen.	  	  
Logistiek:	  Er	  zal	  een	  systeem	  worden	  ontworpen	  en	  opgezet	  voor	  opslag,	  verpakking	  en	  
distributie	  waardoor	  	  weinig	  bederf	  zal	  voorkomen.	  	  	  
Commercieel:	  Er	  wordt	  een	  distributiebureau	  SCM	  Masonkondre	  (Supply	  Chain	  
Management)	  opgezet	  om	  de	  producten	  die	  door	  de	  lokale	  boeren	  worden	  
voortgebracht	  op	  te	  kopen	  en	  te	  verkopen.	  Marktonderzoek	  voor	  exportbevordering	  zal	  
belangrijk	  zijn.	  	  
Educatief	  en	  research:	  Er	  zullen	  trainingen	  worden	  verzorgd	  voor	  	  de	  boeren	  in	  de	  
bedrijfsvoering	  van	  een	  agro-‐bedrijf	  en	  voor	  de	  jeugd.	  Er	  zal	  ook	  onderzoek	  naar	  de	  
producten	  in	  laboratoria	  moeten	  plaatsvinden.	  
Techniek:	  De	  modelboerderij	  en	  onderdelen	  daarvan	  moeten	  gebouwd	  worden	  en	  er	  is	  
kennis	  nodig	  over	  o.a.	  bouwkunde,	  werktuigbouw	  en	  civiele	  techniek.	  	  
Farm	  design:	  Het	  terrein	  van	  SOIL	  moet	  dusdanig	  worden	  ontworpen	  dat	  het	  voldoet	  
aan	  de	  allernieuwste	  eisen	  van	  een	  modern	  agro-‐bedrijf	  zodat	  het	  een	  voorbeeld	  is	  voor	  
de	  lokale	  boeren.	  
	  
Voor	  de	  modelboerderij	  wordt	  een	  manager	  of	  managementteam	  gezocht.	  De	  
modelboerderij	  (agro-‐bedrijf)	  moet	  een	  innovatiecentrum	  zijn	  dat	  steeds	  op	  zoek	  is	  naar	  
creatieve	  talenten	  en	  naar	  nieuwe	  methoden	  om	  tot	  betere	  producten	  te	  komen	  om	  de	  
economie	  (werk	  en	  inkomen)	  in	  het	  gebied	  te	  ontwikkelen	  en	  om	  tot	  
plattelandsontwikkeling	  te	  komen,	  zodat	  de	  mensen	  niet	  naar	  verder	  de	  stad	  
wegtrekken.	  
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De	  manager	  moet	  van	  academisch	  niveau	  zijn	  en	  in	  staat	  zijn	  een	  netwerk	  op	  te	  bouwen	  
en	  de	  juiste	  mensen	  aan	  te	  trekken	  die	  helpen	  om	  het	  centrum	  op	  te	  bouwen.	  De	  
aansturing	  van	  het	  centrum	  kan	  ook	  plaatsvinden	  door	  een	  managementteam.	  
	  
Functie-‐eisen:	  

• Academisch	  denkniveau	  
• Beschikken	  over	  management-‐	  en	  leidinggevende	  kwaliteiten	  
• Affiniteit	  hebben	  met	  technologie	  en	  techniek	  (TU	  Delft	  en	  Wageningen)	  
• Creatief	  en	  innovatief	  kunnen	  denken	  en	  handelen	  	  
• Communicatief	  sterk	  zijn,	  zowel	  mondeling	  als	  schriftelijk	  
• Kunnen	  aansturen	  van	  professionals	  
• Commercieel	  ingesteld	  
• Fondsen	  kunnen	  werven	  
• Kennis	  kunnen	  overdragen	  (capaciteitsopbouw)	  
• Affiniteit	  met	  andere	  culturen	  

	  
De	  manager	  of	  het	  managementteam	  moet	  zelf	  de	  kosten	  van	  het	  eigen	  verblijf	  in	  
Suriname	  kunnen	  dekken	  door	  middel	  van	  werving	  of	  door	  het	  verkopen	  van	  producten	  
of	  het	  leveren	  van	  diensten	  via	  het	  distributiebureau	  SCM	  Masonkondre.	  De	  
meerwaarde	  is	  dat	  men	  de	  kans	  krijgt	  om	  een	  unieke	  ervaring	  op	  te	  doen	  in	  een	  andere	  
cultuur	  in	  het	  buitenland	  en	  een	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  regio.	  
Zowel	  managers,	  sabbaticanten	  als	  studenten	  kunnen	  reageren.	  
	  
De	  standplaats	  is	  Moengo,	  district	  Marowijne	  (Suriname).	  
	  
Duur:	  vanaf	  3	  maanden.	  	  
	  
Voor	  nadere	  informatie:	  
Rudi	  Darson	  
Tel.	  0031	  (0)620813922	  
Email:	  r.darson@gmail.com	  
	  
OTTO	  Kroesen	  
Mobiel:	  0031	  (0)653796968	  
TU	  Delft	  
Email:	  J.O.Kroesen@tudelft.nl	  
	  
Contact	  Suriname:	  
Dennis	  Tjoen	  A	  Choy	  
Voorzitter	  SOIL	  Masonkondre	  
Tel.	  00597	  (0)8810623	  
	  	  


