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Functie-inhoud:
Samen met een aantal collega’s werk je in een internationale
werkomgeving aan de veredeling van een divers pakket
aan siergewassen, in het bĳzonder snĳbloemen.
Je belangrĳkste taken zĳn het opzetten en uitvoeren van de
veredelingsprogramma’s en het voorbereiden, aanleggen en
selecteren van proeven. Daarnaast analyseer en verwerk je de
verkregen onderzoeksgegevens. Je werkt veel samen met collega’s
in Venhuizen, maar ook met onze collega’s in het buitenland.

Functie-eisen:
Je bent initiatiefrĳk, creatief, flexibel en oplossingsgericht. Je bent een
teamspeler die gericht is op samenwerking. Daarnaast werk je nauwkeurig
en gestructureerd. Ook heb je uitstekende communicatieve en
administratieve vaardigheden.
Het volgende kunnen we terugvinden op je cv:
• Je beschikt over een universitaire of hogere beroepsopleiding

Plantenveredeling.
• Je hebt ervaring in praktische veredeling. Ervaring in snĳbloemen is een pre.
• Affiniteit met datasystemen.
• Ervaring met geautomatiseerde verwerkingsprogramma’s.
• Kennis van de nieuwste veredelingstechnieken.
• Goede beheersing van de Engelse taal.
• Bereidheid om regelmatig te reizen naar het buitenland.

Aanbod:
We bieden je een interessante functie in een internationale werkomgeving in een
groeiende en boeiende organisatie en een team van enthousiaste collega’s.
Wĳ bieden je marktconforme arbeidsvoorwaarden welke zĳn afgestemd op jouw
kennis en werkervaring. Onze informele bedrĳfscultuur biedt volop ruimte voor
eigen initiatief.

Informatie:
Wil je meer weten over deze fulltime vacature?
Neem dan contact op met Ruud Brinkkemper , Breeding Director Europe,
telefoonnummer + 31 6 51 52 93 48 of bezoek onze website www.panamseed.com.

Solliciteren:
Ben je enthousiast? Stuur dan je sollicitatie per e-mail naar Lizette Boots,
HR Manager hr@panamseed.com.

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.

Voor onze vestiging in Venhuizen, Noord-Holland,
zĳn wĳ op zoek naar een enthousiaste en creatieve

Veredelaar
Snĳbloemen


