Veredelaar tomaat (1 fte)
De veredelaar is verantwoordelijk voor het creëren van nieuwe rassen welke beschikken
over de gewenste karakteristieken en eigenschappen volgens de gestelde
veredelingsdoelen. Het veredelen wordt gedaan door middel van diverse duurzame
veredelingstechnieken en -technologieën. Het monitoren en instandhouden van
ouderlijnen en basiszaad van diverse bestaande rassen is tevens onderdeel van de functie.
Medio 2018 gaat onzehuidige veredelaar tomaat van zijn pensioen genieten. De nieuwe
collega zal dus zelfstandig aan de slag kunnen na een uitgebreid inwerktraject.
De werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
-

aansturen en bijdragen aan de ontwikkeling van het veredelingsprogramma binnen
gestelde kaders
Het creëren van nieuwe rassen met de gewenste karakteristieken en eigenschappen.
Identificeren van nieuwe technologieën en ontwikkelingen die op de
veredelingsprogramma’s toegepast kunnen worden.
Identificeren en verzamelen van genetische bronnen welke gebruikt kunnen worden
binnen de veredelingsprogramma’s
Onderhouden van een database met betrekking tot het veredelingsmateriaal
Vermeerderen van ouderlijnen en basis zaad
Maken van rapportages voor het hoofd veredeling en ontwikkeling over de
veredelingsprocessen, resultaten en bevindingen
Regelmatig reizen (bezoeken van onze proefvelden in het buitenland, bijwonen van
congressen, contacten onderhouden met diverse instituten en instellingen)
Aansturen van een assistent veredeling

Wie zoeken wij?
Onze nieuwe collega veredeling beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau, aangevuld
met specifieke en specialistische vakkennis welke je hebt opgebouwd door werkervaring
in een soortgelijke functie. Je hebt ervaring met het werken met MS Office en ERP
systemen en draait je handen niet om voor statistische vraagstukken. Je werkt zeer
nauwkeurig en accuraat en kunt werken met diverse laboratorium instrumenten en
technieken welke relevant zijn voor het veredelingsprogramma.
Wat bieden wij?
We bieden je marktconforme arbeidsvoorwaarden welke zijn afgestemd op jouw kennis en
werkervaring, een uitdagende werkomgeving binnen een groeiend bedrijf en een team van
enthousiaste en gemotiveerde collega’s.
Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met Judith Stoop
(judith@bakkerbrothers.nl). Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan zo spoedig
mogelijk je motivatiebrief voorzien van CV naar Judith Stoop, naar voornoemd mailadres.

