
 

 
Iribov is een toonaangevend laboratorium dat diensten uitvoert op het gebied van 
plantenvermeerdering en onderzoek aan planten. De voornaamste technieken zijn 
weefselkweek van planten en diverse analyses aan planten. Iribov heeft een ruime expertise 
in meer dan 500 gewassen in zowel sierteelt, groente- en fruit gewassen. Wij hebben een 
sterke marktpositie als onafhankelijke leverancier zowel nationaal als internationaal binnen 
de tuinbouw. Iribov is een internationale organisatie met laboratoria in Nederland, Macedonië 
en Ghana met in totaal 450 medewerkers. 
 
In Heerhugowaard hebben wij kassen voor het afharden van weefselkweek planten en voor 
ondersteunende diensten voor plantveredeling en R&D. 
 

 
Voor deze afdeling zijn wij op zoek naar een fulltime: 

 

Teeltverzorger R&D 
Functieomschrijving:   
In je rol als Teeltverzorger R&D ben je verantwoordelijk voor de teeltprocessen, volg je de 
teelt en ontwikkel je teeltprotocollen in samenwerking met het R&D team. Je stelt 
voortgangsrapporten op en doet proeven in overleg met de onderzoekers. Daarnaast werk je 
samen met veredelaars zowel intern als extern. Het vaste kas team bestaat uit 10 
medewerkers, de functie Teeltverzorger R&D is een zelfstandige functie binnen dit team. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 
Aansturen van echtheidsbepalingen (TTT) 
Verantwoordelijk voor de certificering 
Verzorgen van de showplanten  
Verantwoordelijk voor de kaswerkzaamheden voor de veredelingsprojecten 
Meewerken in de kas 
 
Wensen en eisen: 

• MBO+/HBO werk -en denkniveau 
• Ervaring met de klimaatregeling, bemesting, watergift en gewasbescherming 
• Teelttechnische kennis/ervaring 
• Heftruck certificaat (is een pre) 
• Beschikt over een licentie uitvoeren gewasbescherming (is een pre) 
• Communicatief vaardig zowel in Nederlands en Engels 
• Planmatig en organisatorisch sterk en een proactieve werkhouding 
• Flexibel en bereid om buiten normale werktijden specifieke werkzaamheden uit te 

voeren o.a. weekenddiensten 
 
Aangeboden: 
Wij bieden je een zelfstandige, afwisselende baan in een groeiend, dynamisch bedrijf. Iribov 
kent een informele en open werksfeer. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en de 
arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de functie. Het betreft een functie voor 40 
uur per week op basis van een jaarcontract, met uitzicht op een contract voor onbepaalde 
tijd.  
 
Sollicitatie: 
Een schriftelijke reactie kun je richten aan HR@iribov.com.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


