Past internationaal werken in een innovatief en groeiend familiebedrijf bij de uitdagingen die jij
aan jezelf stelt?

Enza Zaden
Manager Seed Production
Enza Zaden is een groenteveredelingsbedrijf dat groenterassen ontwikkelt en de zaden hiervan over
de hele wereld produceert en verkoopt. Dagelijks eten wereldwijd al meer dan 460 miljoen mensen
hun groenten. Ze zijn dus op weg maar er blijft voldoende werk aan de winkel! Dat doel ondersteunen
ze met innovatieve technologieën, zo maken ze het veredelingsproces sneller en efficiënter. Ze richten
zich verder op hogere opbrengst, weerbaarheid tegen ziekten en plagen en klimaatextremen zoals
hitte en droogte. Daarnaast ook nog op smaak, houdbaarheid en voedingsstoffen. De resultaten?
Sterke, gezonde en lekkere groenterassen die meer opleveren per m2 landbouwgrond, minder
gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben en bestand zijn tegen de veranderingen in ons klimaat.
Je merkt het aan alles in het bedrijf: duurzaamheid zit in hun DNA. Het hoofdkantoor in Enkhuizen is
hun thuisbasis, maar ze hebben collega's over de hele wereld. Enza Zaden is een onafhankelijk
familiebedrijf waar zo'n 2000 medewerkers van meer dan 40 nationaliteiten verspreid over 6
continenten nauw samenwerken in internationale teams.

Functie
Manager Seed Production met visie en passie
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent eindverantwoordelijk voor de wereldwijde zaadproductie van de vollegrond gewassen.
Leiding geven aan en ontwikkelen van het team bestaande uit 5 (Sr) Production Specialists
werkend vanuit Enkhuizen.
Initiëren van vernieuwende processen en nieuwe internationale productielocaties, deze
onderhouden alsmede het aangaan en behouden van constructieve relaties met de
zaadproducenten.
Functioneel aansturen van 2 Regional (Sr) Production Managers werkend vanuit
Zuid-Amerika en Afrika.
Ondersteunen van de Specialists bij het realiseren van de productieplanning en deze
vervolgens met het team realiseren.
Budgetteren en monitoren van de uitgaven van het Open Field Team.
Voeren van contractmanagement om te komen tot optimale prijs-kwaliteitsverhouding.
Je rapporteert aan de Production Director en als lid van het MT Seed Production draag je bij
aan de wereldwijde ontwikkeling van Seed Production.

Profiel
Je bent communicatief, ondernemend, mensgericht en werkt gestructureerd
Functie-eisen
•
•
•
•
•
•

Universitair werk- en denkniveau, bij voorkeur gerelateerd aan plantwetenschappen.
Ervaring in het analyseren, veranderen en aansturen van agrarische productieprocessen,
liefst in een internationale context.
Minimaal 5 jaar passende werkervaring.
Leidinggevende ervaring, bij voorkeur binnen een internationale context.
Internationale oriëntatie en bereidheid tot reizen.
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Competenties
•
•
•
•
•

Communicatief en sociaal vaardig.
Teamspeler met goede interpersoonlijke vaardigheden.
Conceptueel en procesmatig sterk.
Capaciteiten om in complexe situaties problemen op te lossen, en vastgestelde doelstellingen
te bereiken.
Kan succesvol omgaan met verschillende culturen.

Standplaats
Enkhuizen

Aanbod
Manager Seed Production bij Enza Zaden is een uitdagende en zeer afwisselende functie in een zeer
succesvol familiebedrijf met korte lijnen en oog voor elkaar.
Voor de juiste kandidaat biedt Enza Zaden prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reageren
Enza Zaden heeft de Search en Selectie voor de vacature van de Manager Seed Production exclusief
uitbesteed aan CeresRecruitment.
Voor meer informatie kun je terecht bij Theo Sinnige, telefonisch bereikbaar op 06 51 807 206.
Solliciteren via www.ceresrecruitment.nl.
Uitgebreide informatie over het bedrijf is te vinden op www.enzazaden.nl
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.

