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.
Wil jĳ een afwisselende functie in het warehouse van Pan American
Seed Europe B.V., locatie Venhuizen? Dan zĳn wĳ op zoek naar jou!
Onze collega gaat met pensioen en daarom zoeken wĳ versterking
in het magazĳn.

Algemeen
Medewerker

Fulltime

Functie-inhoud:

Als medewerker magazĳn ben je, samen met 3 enthousiaste collega's,
medeverantwoordelĳk voor de binnenkomende- en uitgaande
goederenstroom, het verwerken van de gegevens in het ABS-systeem,
het opslaan van de diverse producten en de optimale bewaring hiervan.
Ook zorg je voor de juiste verwerking van de orderstroom en de
verzending wereldwĳd.
Ook ondersteun je de afdeling Seed Operations met o.a. dors- en
schoningswerkzaamheden.

Functie-eisen:

Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau en bent in het
bezit van een heftruck diploma of bereidheid deze te halen.
Vergelĳkbare werkervaring is een pre. Je bent flexibel, een
aanpakker en kunt goed zelfstandig en in teamverband werken.
Je bent nauwkeurig en hebt uitstekend technisch inzicht. Goede
communicatieve vaardigheden, zowel schriftelĳk als mondeling,
in het Nederlands en soms in het Engels. Daarnaast beschik je over
goede computervaardigheden.

Aanbod:

Wĳ bieden een afwisselende en zelfstandige functie (parttime
dienstverband is bespreekbaar) in een internationale werkomgeving.
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.

Geïnteresseerd?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Remco
Peerdeman, Teamleider Seed Operations op telefoonnummer
+ 31 6 23 48 51 48 of bezoek onze website www. panamseed.com.

Wil je solliciteren?

Je sollicitatie met motivatiebrief en CV kun je mailen naar Lizette Boots,
HR Manager hr@panamseed.com.

panamseed.com

seed

