PanAmerican Seed is een internationaal opererend bedrijf dat zich bezighoudt
met de veredeling, productie en marketing van hoogwaardig uitgangsmateriaal van vaste planten, snijbloemen en perkplanten. PanAmerican behoort
tot de Ball Horticultural Group, een familiebedrijf waarvan het hoofdkantoor
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.
Het celbiologie team op de locatie Venhuizen willen we graag uitbreiden en daarvoor zijn we op zoek naar een nieuwe collega voor het
laboratorium celbiologie:

Medewerker
Celbiologie (m/v)
Functie - inhoud

De werkzaamheden zijn gericht op weefselkweek en celbiologische technieken ter ondersteuning van onze veredeling. We zoeken een kandidaat
die expertise heeft in steriel werken. Kan zelfstandig protocollen uitvoeren en begrijpt het proces van initiatie, instandhouding, vermeerdering
en beworteling van TC materiaal. Is in staat afwijkingen in de protocollen
en- of de celkweken waar te nemen en hierop actie te ondernemen in
overleg met leidinggevende. Als teamlid draag je bij aan de uitvoering
van onderzoeksprojecten ten behoeve van de veredeling. Hiernaast zal
registreren van werkzaamheden in het TC registratie systeem tot de werkzaamheden behoren.
Voor deze functie denken we aan een persoon, die zowel in teamverband
als zelfstandig kan werken.

Functie eisen

Je beschikt over minimaal MBO werk- en denkniveau (MLO), bij voorkeur
groene richting. Ervaring in een soortgelijke functie is zeker een pré. Ook
heb je een flexibele en accurate werkhouding. Daarnaast beschik je over
goede communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als het
Engels. Kennis van MS Office pakket is een vereiste.

Aanbod:

We bieden je een uitdagende en zelfstandige fulltime functie (parttime
dienstverband is bespreekbaar) 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 bedrijfscultuur biedt volop
ruimte voor eigen initiatief.

Geïnteresseerde kandidaten:

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met
Monique Zaal, Director Cell Biology and Tissue Culture Services,
telefoon + 31 228 541 844 of bezoek onze website www.panamseed.com.
Als deze vacature je aanspreekt, stuur dan je sollicitatie voor 29 juni 2019
per e-mail naar Lizette Boots, HR Advisor, hr@panamseed.com.
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