
 

 
 

Bejo Zaden B.V. is een internationaal opererend Nederlands bedrijf, gespecialiseerd in veredeling, 
productie en verkoop van een breed assortiment aan groentezaden. Kwaliteit van ons product staat hoog in 
het vaandel. Met zeer gemotiveerd en betrokken personeel werken wij wereldwijd aan de verdere groei van 
ons innovatieve bedrijf.  
 
Hoe komt zaadkwaliteit tot stand? Hoe kan zaadkwaliteit gemeten, verbeterd, en behouden worden? Dit zijn 
de vragen die ons team Fysiologie van de onderzoeksafdeling dagelijks bezig houden. Het team van 18 
gemotiveerde collega’s heeft als doel de zaadkwaliteit zo optimaal mogelijk te krijgen en te behouden. 
Hiervoor worden wetenschappelijke onderzoeken met innovatieve technieken gedaan in het gehele proces, 
van bestuiving tot en met de optimale opslagcondities van het eindproduct. Voel jij je thuis in de kas en het 
onderzoekslab en ga je graag aan de slag met onze dagelijkse vraagstukken om daarmee een belangrijke 
bijdrage te leveren aan de kwaliteit van ons zaad? Reageer dan op deze tijdelijke vacature voor de duur van 
één jaar met mogelijkheid tot verlenging en kom ons team in Warmenhuizen versterken als: 

 

ONDERZOEKSASSISTENT FYSIOLOGIE 
(38 uur per week) 
 
 
FUNCTIE-INHOUD 
Als Onderzoeksassistent Fysiologie heb je een afwisselende baan waarbij je in samenwerking met een 
onderzoeker werkt aan het opzetten, uitvoeren en documenteren van je eigen projecten. Je onderzoek richt 
zich op het verbeteren van zaadkwaliteit tijdens het zaadproductieproces. Naast je eigen projecten, word je 
ook gevraagd om in te springen bij de projecten van collega’s. Dit geeft veel afwisseling in het type 
werkzaamheden en het gewas waarmee gewerkt wordt. De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats in 
de kas en op het lab.  
Je hebt nauw contact met (internationale) collega’s voor het doorspreken van proefopzetten, de uitvoering 
van je werkzaamheden en het terugkoppelen van resultaten. Daarnaast moet je flexibel zijn in het ad hoc 
aanpassen van je planning. Door de diversiteit aan werkzaamheden is het essentieel dat je in staat bent 
overzicht te houden en prioriteiten te stellen.  
 
FUNCTIE-EISEN 
 Een relevante, afgeronde HBO-opleiding. 
 Ervaring met het uitvoeren van praktisch onderzoek aan planten en/of zaden.  
 Je bent nauwkeurig, flexibel en communicatief vaardig. 
 Je bent in staat overzicht te houden en aan meerdere projecten tegelijk te werken. 
 Goede beheersing van Nederlands en Engels. 

 
AANBOD 
Onlangs is Bejo wederom uitgeroepen tot beste werkgever binnen de branche. Dat komt niet alleen door de 
informele sfeer binnen het familiebedrijf maar ook doordat de medewerkers voor elkaar klaarstaan. Bejo 
investeert in de medewerkers en heeft, zoals je dat van de ‘Beste werkgever’ mag verwachten, prima 
arbeidsvoorwaarden. 
 
Voor de rol van Onderzoeksassistent Fysiologie geldt o.a.; 
 Veel zelfstandigheid en waardering voor eigen initiatief 
 Voldoende mogelijkheden om jezelf vakinhoudelijk en persoonlijk te blijven ontwikkelen 
 Een prima salaris en vele extra’s, zoals winstdeling, uitstekend pensioenplan en studiefaciliteiten 
 Flexibiliteit in werktijd voor een goede balans in werk-privé 
 Een jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging 

 
 
 

 



 

 
 

 
 
INFORMATIE 
Wil je meer weten over de vacature? Neem dan contact op met Corine de Groot, Research Manager, 
telefoonnummer 0226-396162. 
. 
SOLLICITEREN 
Ben je enthousiast? Upload dan uiterlijk 26 februari 2023 je brief en cv t.a.v. Bas Burlage, Recruitment 
Advisor, via de button ‘solliciteer direct!’. 

Naar verwachting zullen de eerste gesprekken plaatsvinden in week 10. 


