
 

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). 

 

 

 

 

 

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 een korte brief met 
motivatie en een uitgebreid CV naar 
webjobs@hazera.com of reageer via onze website 
www.hazera.nl (T.a.v. mevrouw Judith Boone, 
Recruitment Manager). 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature 
wordt niet op prijs gesteld.                                                                                                                     
 

Jouw werkzaamheden… 
Als Teamleider Kassen heb je de dagelijkse aansturing van een groep 
van 5 tot 15 medewerkers op de werkvloer. Je rapporteert aan de R&D 
Operations Lead NL.  
Je bent verantwoordelijk voor het zaadteelt- en selectieproces in de 
Researchkassen, dat betekent verzorging van gewassen, oogst, zaadteelt 
en het lopen van sluitrondes. Je maakt en onderhoudt de werkplanning in 
overleg met de Operations Lead en Veredelaars, het is je taak om 
stilstand te voorkomen.  
Je werkt aan kwaliteitsverbeteringen en procesinnovatie van de diverse 
afdelingen. Je ziet tevens toe op de naleving van richtlijnen voor 
kwaliteitsborging en veilige werkmethodes en een goede en veilige 
werking van apparatuur en installaties. Je bent gewend te werken met 
klimaatcomputers en weet de output van de gegevens te analyseren. 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een gedeelte administratie en 
registratie en signaleer je bijzonderheden, afwijkingen en ziektes bij 
gewassen.  

 

We zoeken een collega die: 

• Een afgeronde HAS-opleiding heeft met ervaring in de glastuinbouw; 

• Ervaring heeft met geautomatiseerde gegevensverwerking en het 
instellen van de kascomputer;  

• Een goed organisatorisch, technisch en teelt technisch inzicht heeft 
en bij voorkeur basiskennis van veredeling; 

• Handig is in het gebruik van computer, klimaatcomputer, machines 
en heftruck; 

• Besluitvaardig, sterk organisatorisch, gestructureerd, communicatie 
en een echte teamspeler is.  

• Fysiek werk geen probleem vindt, flexibel inzetbaar is en 
weekenddiensten samen met de collega’s draait.  

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en 
geschrift heeft. 

• Rijbewijs B, bij voorkeur aangevuld met E heeft; 

• Woonachtig is in West-Brabant, of bereid is zich hier te vestigen. 
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