
 

 

IribovSBW is een onafhankelijk service laboratorium voor plantenveredelings- en 
vermeerderingsbedrijven. De diensten bestaan uit weefselkweek en celbiologisch onderzoek 
aan planten en moleculaire en flowcytometrische analyses om de veredelings- en 
vermeerderingsactiviteiten van onze klanten te ondersteunen. IribovSBW is onderdeel van 
de Iribov Holding, een internationale organisatie met laboratoria in Nederland, Noord 
Macedonië en Ghana. Als onderdeel van onze groeistrategie hebben we binnen het R&D 
team weefselkweek een vacature voor een onderzoeker plantenweefselkweek. Het team 
voert onderzoek uit naar de ontwikkeling van weefselkweekprotocollen voor nieuwe 
gewassen en de ontwikkeling van nieuwe weefselkweek en celbiologische technieken. 

Onderzoeker Plantenweefselkweek (MSc/PhD) 
40 uur per week 

 

Verantwoordelijkheden 
Je voert onderzoek uit om voor een breed spectrum aan gewassen nieuwe vermeerderings-
technieken en weefselkweekprotocollen te ontwikkelen en bestaande protocollen te 
optimaliseren. Een belangrijk deel van je werk richt zich op de ontwikkeling van innovatieve 
technieken om snelheid van vermeerdering en plantkwaliteit te verbeteren. Je implementeert 
nieuwe wetenschappelijke inzichten binnen de IribovSBW projecten. Je voert je projecten 
efficiënt uit en bespreekt de voortgang van je projecten met onze klanten.  

Profiel 
Om deze uitdagende functie te vervullen heb je een MSc of PhD behaald in het veld van 
plantenwetenschappen en enige jaren ervaring met plantenweefselkweek of celbiologische 
technieken. Je hebt kennis van weefselkweektechnieken zoals somatische en microspore-
embryogenese en wilt je expertise op dit gebied verbreden. Bij voorkeur heb je affiniteit met 
plantenfysiologie en celbiologie.  

Als onderzoeker ben je resultaatgericht en in staat je werkzaamheden goed te organiseren. 
Je kunt zowel zelfstandig en als lid van team functioneren. Om met partners en klanten te 
communiceren heb je goede contactuele eigenschappen, zowel schriftelijk als mondeling.  

Geïnteresseerd? 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met dr. Marcel Toonen, 
Hoofd R&D (marcel.toonen@iribov.com). Om te solliciteren stuur je je motivatiebrief met CV 
naar hr@iribov.com. 
 
Iribov SBW  
Middenweg 591b 
1704 BH Heerhugowaard 
T: +31 (0)72 5742427 
E: hr@iribov.com 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


