
 

Kom werken bij ons! 
Hazera is een wereldleider in de zaadindustrie. Hazera staat voor expertise, toewijding en support, 

en combineert tientallen jaren ervaring met geavanceerde technologie voor de ontwikkeling, 

productie en wereldwijde verkoop van rassen en zaden van een groot aantal groentegewassen. Met 

hoofdkantoren in Nederland en Israël, dochterbedrijven in twaalf landen en een uitgebreid 

distributienetwerk, bereikt Hazera meer dan 100 landen. In Nederland is Hazera gevestigd in Made 

(hoofdkantoor), Rilland en Warmenhuizen (onderzoek en ontwikkeling). 

 

• Een teamspeler met een positieve proactieve 
houding is, die zorgvuldig en zelfstandig kan 
werken, stevig in zijn schoenen staat en als 
een echte probleemoplosser verbeterpunten 
signaleert en oppakt. 

• Naast een uitstekende beheersing van het 
Nederlands, beheerst over een goede kennis 
van de Engelse taal, zowel mondeling als 
schriftelijk. 

 
Waarom werken voor Hazera: 
Werken bij Hazera betekent een professionele 
bijdrage leveren aan de groei van ons bedrijf in 
een informele, internationale omgeving. Klant- en 
marktgerichtheid staan bij ons centraal, evenals 
werken in teamverband. Andere kenmerken van 
onze organisatie zijn openheid, flexibiliteit en 
resultaatgerichtheid.  
 
Ons personeelsbeleid richt zich op ontwikkeling en 
ontplooiing van medewerkers met aandacht en 
respect voor het individu. Kortom, het is prettig 
werken bij Hazera!  
Voor meer informatie kunt u onze website 
bezoeken www.hazera.nl en www.hazera.com  
 
Wat te doen? 
Mail zo spoedig mogelijk je motivatiebrief met en 
een uitgebreid CV naar webjobs@hazera.com of 
reageer via onze carrièrepagina: 
career.hazera.com. (T.a.v: Judith Boone, 
Recruitment Manager). 

Als Supply Planner kom je te werken op de afdeling Supply 
Chain, bestaande uit zeven collega’s en rapporteer je aan de 
Team Leader Supply Chain Nederland. Je bent verantwoordelijk 
voor de kort, middellange en lange termijnplanning, van enkele 
specifieke gewassen. Je stuurt cross-functionele vergaderingen 
aan met afdelingen als Quality Control, Customer Service en de 
afdelingen Processing en Packing aan om het supply proces te 
optimaliseren. Daarmee ben je een belangrijke schakel tussen 
afdelingen en communiceren gaat je dus gemakkelijk af. 
 
Jouw werkzaamheden: 

Ter voorbereiding van de productieplanning stel je voorraad 
analyses op. Vervolgens stuur je de bewerking, zoals coaten of 
pilleren van zaden aan en het verpakken van de zaadpartijen. Je 
zorgt voor een optimale aanwending van de voorraad en wijst 
partijen aan orders toe en controleert en bevordert vervolgens 
een tijdige levering. Je bent eindverantwoordelijk voor de 
voortgang van het gehele supply chain proces van binnenkomst 
tot dat de zaden naar de klant gaan. 
Gedurende de dag werk je achter de computer met programma’s 
als Excel, Word, Outlook, ons ERP systeem (JDEdwards/ 
OneWorld) en andere bedrijfseigen systemen waarbij je je 
analytische denkvermogen en accuratesse combineert.  
 

We zoeken een collega die: 

• Een afgeronde opleiding op hbo-niveau heeft, bij voorkeur in 
een agrarische richting. 

• Werkervaring heeft in een soortgelijke functie op een Supply 
Chain afdeling. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.                                                                                                                     
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