
PanAmerican Seed is een internationaal opererend bedrijf dat zich bezig-
houdt met de veredeling, productie en marketing van hoogwaardig uitgangs- 
materiaal van vaste planten, snijbloemen en perkplanten. PanAmerican  
behoort tot de Ball Horticultural Group, een familiebedrijf waarvan het hoofd-
kantoor is gevestigd in West-Chicago, Amerika. Met een internationaal team 
van gemotiveerde mensen veredelen, produceren en verkopen we onze rassen 
tot tevredenheid van telers en consumenten. 

Vanwege aanhoudende groei binnen onze organisatie zijn wij op zoek naar 
een gemotiveerde medewerker ter uitbreiding van ons team.

seed
www.panamseed.com  |  Elbaweg 35, 1607 MN Venhuizen

Productmanagement / 
Sales / Marketing support 
Traineeship (m/v)

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en heb je HBO Bachelor (of bijna)  
afgerond en geïnteresseerd in Product Management en Sales en Marketing? 
Ben je daarnaast gedreven, ambitieus en commercieel en heb je affiniteit met 
de groene sector? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij bieden een groeiende en bloeiende werkomgeving waarbij wij voor  
de ambitieuze persoon een uitstekend carrièrepad aanbieden in combinatie 
met persoonlijke ontwikkeling.

Dus werk je graag in een innovatieve en internationale organisatie en vind je 
persoonlijke doorgroei en het leveren van kwaliteit net zo belangrijk als wij? 
Dan verzoeken we om te reageren!

Taken en verantwoordelijkheden
Als trainee krijg je de kans om te werken op verschillende afdelingen zoals 
Marketing en Productmanagement. In een periode van twee jaar ga je leren 
op de verschillende afdelingen. Daarnaast word je intern getraind, gericht op 
persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Skills en opleiding:  
• Afgeronde HBO of in de afstudeerfase (bijvoorbeeld in Marketing 
 Management of Technische ‘Agrarische’ Bedrijfskunde), niet langer  
 dan 2 jaar afgestudeerd.
• Je bent een aanpakker, hebt een hands-on mentaliteit en hebt 
 een sterk communicatief vermogen.
• Daarnaast heb je affiniteit met de groene sector. 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is  
 een vereiste. 

Aanbod:
We bieden je een uitdagende en zelfstandige functie in een internationale 
werkomgeving in een groeiende en boeiende organisatie. De cao voor de 
Tuinzaadbedrijven is de basis voor ons beloningspakket dat bestaat uit een 
prima salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden. Onze informele bedrijfs- 
cultuur biedt volop ruimte voor eigen initiatief.

Informatie:
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Bart Sneek, Senior Global 
Product Manager EU Region, telefoonnummer 0228-541844 of  
bezoek onze website www.panamseed.com.
Als deze vacature je aanspreekt, stuur dan je sollicitatie vóór 16 april 2018 
per e-mail naar Lizette Boots, HR Advisor, hr@panamseed.com.
    


