
Functie inhoud:
De functie betreft alle handelingen en ondersteunende werkzaam-
heden die zorgen voor een kwaliteitsverbetering van zaden, met de 
nadruk op coaten, pileren en zaadschoning. Het werk is afwisselend, 
je werkt in een kleine groep van collega’s. 

Binnen het bedrijf krijg je een gedegen opleiding op het gebied 
van de diverse praktische zaadbehandelingsprocessen waarbij je  
begeleid en geschoold wordt om je deze deskundigheid eigen te ma-
ken.

Functie eisen:
Je beschikt over MBO werk- en denkniveau, ervaring in soortgelijke 
functie is een pré. Je hebt sterke affiniteit met de sector. Je beschikt 
over een flexibele instelling in verband met de gevarieerde werk-
zaamheden. Daarnaast beschik je over een proactieve en accurate 
werkhouding. 

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

Informatie: 
Wil je meer weten over deze vacature?   
Neem dan contact op met Kees van Petersen,  
Manager Production & Seed Operations op + 31 
6 12 539 114  
of bezoek onze website www. panamseed.com.

Wil je solliciteren?
Ben je enthousiast? Stuur dan je sollicitatie per e-mail naar de  
afdeling HR, hr@panamseed.com

Fulltime (parttime bespreekbaar)

panamseed.com

Algemeen Medewerker   
SeedTuning/Seed Operations

PanAmerican Seed-Kieft Seed is een internationaal opererend bedrijf 
dat zich bezighoudt met de veredeling, productie en marketing van hoog-
waardig uitgangsmateriaal van vaste planten, snijbloemen en perkplan-
ten. PanAmerican behoort tot de Ball Horticultural Group, een familiebe-
drijf 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 locatie Venhuizen zijn we voor onze afdeling Seed Operations op 
zoek naar enthousiaste collega: 


