Takii Europe B.V.
Phytopathologist
Takii Europe is een dochteronderneming van het Japanse Takii & Co. Ltd., één van de meest
vooraanstaande veredelaars van groente- en siergewassen in de wereld. Vanuit het hoofdkantoor in
De Kwakel bedienen zij naast de Europese markt, ook de markten in het Midden-Oosten, Afrika en
Centraal-Azië. Takii Europe heeft veredelingsstations, zaadproductiebedrijven en verkoopkantoren in
verschillende landen. Samen zorgen zij ervoor dat haar klanten kunnen beschikken over een breed
assortiment groente- en sierteeltrassen.
‘Creating tomorrow today’ is de leidende slogan achter Takii’s bedrijfsfilosofie. Hierdoor gedreven
creëren, produceren en distribueren zij hoogwaardige rassen en verlenen zij kwalitatief hoogstaande
ondersteuning aan haar ketenpartners.
De afdeling R&D is verantwoordelijk voor het veredelen en ontwikkelen van nieuwe groente- en
bloemenrassen. Het fytopathologisch lab draagt verantwoordelijkheid voor het toetsen en maken van
analyses ten behoeve van een snellere en efficiëntere veredeling op ziekteresistentie.
Wij zijn voor Takii op zoek naar een ervaren Phytopathologist om het team te versterken.

Functie
Kennis, kunde en inzicht inzetten om resistente veredelingslijnen te ontwikkelen
•
•
•
•
•
•

Uitvoeren en optimaliseren van (ziekte)toetsen in groentegewassen en pot- en perkplanten
voor de ontwikkeling van nieuwe en resistente veredelingslijnen of toetsingsmethodes in
samenwerking met de veredelingsafdelingen.
Beoordelen en analyseren van planten en de resultaten bespreken met veredelaars.
Werken aan praktijkgericht onderzoek met als doel toetsingsmethodes te optimaliseren.
Je pleegt daarbij literatuuronderzoek en levert een actieve deelname aan
onderzoeksprojecten.
Volgen van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen, trends, wetgeving en mogelijkheden in
het werkveld en bijdragen aan de kennisontwikkeling van de organisatie.
Verantwoordelijk voor het beheer van het lab.

Profiel
Ervaren Fytopatholoog die zelfstandig het lab bemand en relevante testen uitvoert
Functie-eisen
•
•
•
•

Afgeronde Master of een Bachelor degree studie in de richting van Plant Science,
Plantenwetenschappen, Plant Biotechnology, Microbiologie aan de Hogere Agrarische School
(HAS) of Wageningen Universiteit (WUR).
Meerdere jaren ervaring op het gebeid van fytopathologie of microbiologie.
Ervaring in het bedienen van laboratoriumapparatuur en in staat eventuele kleine storingen
zelfstandig op te lossen.
Goede kennis in woord en geschrift van Nederlands en Engels.

Competenties
•
•
•
•

Nauwkeurig.
Onderzoekend en proactief.
Creatief en inventief.
Zelfstandig én samenwerken.

Standplaats
De Kwakel.

Aanbod
•
•
•

Takii Europe B.V. biedt een mooie loopbaan aan een Phytopathologist bij een gerenommeerd
internationaal zaadveredelingsbedrijf.
Ruimte voor eigen initiatief en creativiteit.
Uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket volgens de CAO Tuinzaden.

Reageren
Takii Europe B.V. heeft de Werving en Selectie voor de vacature van een Phytopathologist exclusief
uitbesteed aan CeresRecruitment. Voor meer informatie kun je terecht bij Saskia Bierma-Maassen,
telefonisch bereikbaar op 06 52 774 019.
Solliciteren via www.ceresrecruitment.nl.
Uitgebreide informatie over het bedrijf is te vinden op www.takii.eu.
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.

