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 de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

Regulatory
Compliance Officer
loondienst of ZZP’er (24 uur)

Functie inhoud:

De belangrijkste doelstelling is ervoor te zorgen
dat onze organisatie te allen tijde voldoet aan de
externe en interne regelgeving. We zijn ervan
overtuigd dat een sterke nalevingscultuur alleen
kan worden opgebouwd als werknemers zich
niet alleen houden aan het beleid en de regels,
maar ook de context en bedoeling van de regelgeving begrijpen. Als Regulatory Compliance
Officer ben je verantwoordelijk voor het beheren
van bedrijfsspecifieke en EU compliance-aangelegenheden. Om in de rol te slagen, combineer
je kennis van regelgeving en (kwaliteits)systemen met analytische vaardigheden en kennis
van handel en technologie om waarde toe te
voegen met een praktische insteek, zonder dat
dit (te)veel bureaucratie in de hand werkt. Wij
zoeken iemand met een kritische proactieve en
hands-on benadering die gewend is te adviseren
over de praktische toepassing van wet- en regelgeving. Je werkt daarbij nauw samen met instanties als Plantum , NVWA en de Naktuinbouw
en je neemt deel in externe werkgroepen. Verder
ben je verantwoordelijk voor het samenvatten en
vertalen van complexe regelgeving en maak je
duidelijke overzichten voor het bedrijf. Je hebt
een belangrijke rol in het aandragen en implementeren van procesverbeteringen en het identificeren van controlepunten in onze organisatie.

Wie ben jij?

• Je hebt HBO werk-en denkniveau;
• Je neemt relevante werkervaring mee op het
gebied van regulatory affairs of het omgaan
met procedures, protocollen, wet- en
regelgeving, im- en export (dit is een pré),
of andere werkervaring die goed aansluit op
deze functie;
• Ervaring met het uitvoeren van (interne)
audits is een pré;
• Je kan werken als ZZP’er of in loondienst bij
PanAmerican Seed Europe B.V;
• Bent vloeiend in het Engels en Nederlands;
• Kunt goed juridische en wetenschappelijke
teksten interpreteren;
• Hebt sterke organisatorische, communicatieve en planningsvaardigheden;
• Hebt oog voor detail en bent analytisch sterk.

Aanbod:

We bieden je een interessante en zelfstandige
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.

Functie eisen:

Door jouw uitstekende analytische en organisatorische capaciteiten kun je goed grote hoeveelheden informatie verwerken. Doordat je een
flexibele ‘mindset’ hebt kun je makkelijk tussen
verschillende taken schakelen. Je bent een sterke communicator, zowel mondeling als schriftelijk, en je kunt makkelijk contacten leggen op
allerlei niveaus.
Je neemt end-to-end verantwoordelijkheid. Je
vindt het leuk om kritisch naar de huidige processen en tools te kijken en actief met verbetervoorstellen te komen. Daarnaast heb je sterke
affiniteit met ethiek en compliance.

Geïnteresseerd?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen
met Kees van Petersen, Manager Production
& Seed Operations op tel: + 31 6 12 539 114 of
bezoek onze website www. panamseed.com.

Wil je solliciteren?

Je sollicitatie met motivatiebrief en CV kun je
mailen naar de afdeling HR, hr@panamseed.com

panamseed.com

