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Functie inhoud
Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor alle voorkomende 
werkzaamheden in de kas en op het containerveld voor 
verschillende soorten siergewassen. Je verzorgt onze gewassen 
op de juiste manier en volgens de specifieke wensen van de 
veredelaars. De afwisselende werkzaamheden bestaan onder 
andere uit het planten, verzorgen en oogsten van de verschillende 
gewassen. Daarnaast haal je plezier uit het samenwerken met en 
het ondersteunen van collega’s bij hun werkzaamheden. 

Functie eisen
Bij voorkeur beschik je over een afgeronde Mbo-opleiding 
Plantenteelt of vergelijkbaar. Heb je geen diploma maar 
wel “groene vingers”  en een gezonde dosis motivatie 
en ambitie?  Ook dan nodigen we je van harte uit om te 
solliciteren. Je bent een aanpakker en beschikt over een 
flexibele en positieve instelling. Je houdt van zelfstandig 
werken, maar ook het werken in teamverband past bij jou. 
Ben je in het bezit van een licentie gewasbescherming en een 
heftruckrijbewijs? Dan is dat zeker een plus en anders bieden  
wij je de mogelijkheid om deze te behalen. Je bent bereid om eens 
per vijf weken een weekend en storingsdienst te draaien!

Aanbod 
Wij bieden je een veelzijdige en afwisselende functie met volop 
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden. 
De CAO voor de Tuinzaadbedrijven is de basis voor ons 
beloningspakket en bestaat onder meer uit een prima salaris en 
uitstekende arbeidsvoorwaarden. Ons bedrijf kenmerkt zich als 
informeel, professioneel en we hebben een ambitieus team in een 
dynamische groeiende en bloeiende omgeving. 

Informatie
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Tim Bouwman, 
Manager Greenhouse Operations, telefoonnummer + 31 651558853 
of bezoek onze website www.panamseed.com

Solliciteren 
Als deze vacature je aanspreekt, stuur dan je sollicitatie per e-mail 
naar Roos Mantel, HR Business Partner, hr@panamseed.com

Fulltime 
Gewasverzorger 

PanAmerican Seed-Kieft 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 
Seed 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.

Hou je van afwisselend werk, ben je secuur en ligt je passie in gewasverzorging? 
Wij zijn ter uitbreiding van ons team op zoek naar een


