Takii Europe B.V.
Veredelaar Groente (Brassica)
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, zaadproductie bedrijven 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.
Takii Europe maakt al jaren een forse groei door. Daarom zoeken wij voor het team van specialisten
binnen R&D een pragmatische Veredelaar Groenten (Brassica) voor de nieuwe veredelingslocatie in
Kudelstaart.

Functie
Met gevoel voor de markt ontwikkelen van nieuwe koolrassen
•
•
•
•
•
•

Na een gedegen inwerkperiode verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de
veredelingsactiviteiten in een of meerdere Brassica gewassen (sluitkool).
Verantwoordelijk voor het genereren van variatie, het selecteren van ouderlijnen en het
ontwikkelen van proefhybriden.
Verantwoordelijk voor het testen van zaadproductie en het ontwikkelen van goed
produceerbare rassen onder andere op de nieuwe locatie in Hongarije.
Analyseren en verwerken van onderzoeksgegevens van in- en externe proeven.
Onderhouden van intensieve contacten met collega's van R&D en van andere afdelingen
(Productmanagement, Verkoop, Productie etc.) binnen Takii, zowel in Nederland als
internationaal.
De Veredelaar Groente rapporteert aan de Manager R&D.

Profiel
Pragmatische veredelaar die op korte termijn zelfstandig kan werken
Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO of academisch werk- en denkniveau, door bijvoorbeeld een studierichting
Plantenveredeling, Biologie, Plantenwetenschappen, Teeltkunde, Fysiologie, Pathologie
Biotechnologie en aantoonbare relevante ervaring.
Je hebt visie over en kennis van moderne plantenveredeling.
Enige werkervaring in de plantenveredeling bij voorkeur groenten is een pre.
Je hebt affiniteit met veldproeven en kennis van de teelt van groenten.
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Je hebt ervaring met breeding software, bij voorkeur Phenome Networks.
Passie voor het veredelingsvak.
Als veredelaar ben je bereid om internationaal te reizen met als doel het bezoeken van de
selectievelden in met name in Hongarije.

Competenties
•
•
•
•
•
•
•

Innovatief en creatief.
Methodisch en accuraat.
In staat om kennis om te zetten in productinnovatie.
Energieke, no-nonsense mentaliteit.
Initiatiefrijk, trekt graag verantwoordelijkheden naar zich toe.
Gevoel voor belangen en communiceert soepel op verschillende niveaus.
Vasthoudendheid met hoge betrokkenheid.

Standplaats
De Kwakel

Aanbod
Takii Europe B.V. biedt een veelzijdige en zelfstandige baan in de plantenveredeling met vrijheid en
verantwoordelijkheid om het verschil te maken. Een functie bij een internationaal gerespecteerd en
innovatief bedrijf waar resultaat en ambitie tellen. Er is volop ruimte voor eigen ontwikkeling. Initiatief
en creativiteit worden beloond door een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket.

Reageren
Takii Europe B.V. heeft de Werving en Selectie voor de vacature van een Veredelaar Groente
(Brassica) 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.

