
 

 

Pre-breeder chrysant 

 
Herken jij innovatieve eigenschappen die van groot belang zijn voor nieuwe 

chrysantenrassen? Wil jij je expertise in genetica vertalen naar commerciële successen? En 

heb jij de kwaliteiten om de juiste informatie uit alle data te halen?   

 
Nederland is wereldwijd gezien de grootste speler in de 
sierteelt. Die positie hebben we te danken aan bedrijven die 
continu innoveren. Dekker Chrysanten is er één van. We 
behoren internationaal gezien tot de grootste veredelaars en 
vermeerderaars van de chrysant. Continu vernieuwen we het 
assortiment met aantrekkelijke rassen. Zo houden we de 
focus van de consument op de chrysant vast. Dat doen 
we niet alleen in eigen land, maar mondiaal via distributeurs 
en eigen verkoopkantoren in Colombia en Zuid-Afrika. Onze 
productielocaties in Hensbroek en Tanzania voorzien klanten 
in grote delen van de wereld van chrysantenstekken. 
Met een team van 170 eigen medewerkers op de locatie 
Hensbroek werken we er elke dag aan om de volgende stap 
te zetten. Als groeiend familiebedrijf, opererend in een 
dynamische wereld, zoeken we talent om ons verder te 
brengen. Mensen met kwaliteiten en capaciteiten die de 
potenties van de internationale sierteelt zien. Ben jij zo 
iemand, als pre-breeder chrysant in ons R&D team? 

Dit wordt jouw uitdaging 
Dekker Chrysanten heeft een naam hoog te houden in de 
veredeling. We lopen voorop met rassen die niet zelden 
baanbrekend zijn. Daarom steken we veel tijd en energie in 
research en development. We hebben er de modernste 
onderzoekmethoden voor in huis, zoals DNA-merker-
technologie om al vroegtijdig veelbelovende eigenschappen 
in rassen te kunnen detecteren. En we hebben er ook de 
beste mensen voor in huis. Specialisten die gedreven zijn om 
de successen van morgen te vinden. Als pre-breeder speel je 
een belangrijke rol in de toekomst van de chrysantenteelt in 
het algemeen en die van Dekker Chrysanten in het bijzonder. 
Nauw samenwerkend met je collega’s van breeding en 
research leg je de basis voor noviteiten om onze naam 
wereldwijd te versterken. Je werk valt onder 
verantwoordelijkheid van de manager Breeding. 
 
Deze taken kunnen wij aan jou overlaten 
· Samen met de researchafdelingen breng je verbeterd en 

nieuw genetisch materiaal naar de 
veredelingsprogramma’s. 

· In samenwerking met de veredelaars zoek je naar 
innovatieve eigenschappen. 

· Die eigenschappen beoordeel je op hun waarde om ze te 
vertalen naar uitvoerbare pre-breeding projecten. 

· Na een gedegen inwerkperiode word je verantwoordelijk 
voor het coördineren en uitvoeren van pre-breeding 
projecten op de afdeling. 

· Je leidt deze projecten in nauwe samenwerking met 
veredelaars en de afdeling fytopathologie en moleculaire 
biologie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Je staat continu in contact met internationale 
onderzoeksgroepen. 

· Daardoor ben je op de hoogte van de nieuwste 
wetenschappelijke ontwikkelingen van de chrysant, die 
je proactief toepast in onze interne 
veredelingsprogramma’s. 

 
Dit verwachten wij van jou 
· Je hebt een opleiding afgerond op universitair niveau. 
· Je hebt een goede kennis van populatie-, kwantitatieve 

en moleculaire genetica toegepast op plantenveredeling. 
· Je hebt kennis op het gebied van fytopathologie en 

plantenfysiologie. 
· Je hebt een passie voor genetica en hebt een praktische 

teeltgerichte instelling.  
· Je communiceert uitstekend in het Nederlands en Engels 

(spreken en schrijven). 
· Je bent handig met automatisering en goed in het 

analyseren van data. 
· Je bent creatief, nauwkeurig, besluitvaardig en analytisch 

ingesteld. 
· Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. 
· Je woont in noordwest-Nederland of je vindt het geen 

probleem te verhuizen. 
· Je hebt er geen moeite mee om 38 uur per week te 

werken vanuit standplaats Hensbroek. 
 
Wat mag je van ons verwachten? 
Reken bij Dekker Chrysanten op een functie met veel 
zelfstandigheid. Je initiatief wordt hier écht gewaardeerd. De 
sfeer op het bedrijf stimuleert je om alles uit jezelf te halen 
wat erin zit en verder te komen. En wat salaris en secundaire 
arbeidsvoorwaarden betreft: wij weten wat specialisten 
waard zijn. 
 
Wij zijn benieuwd naar jou! 
Laat iets van je horen als je denkt dat jij onze toekomstige        
pre-breeder chrysant kunt worden. Solliciteer direct via 
onderstaand formulier of stuur je reactie naar  
vacatures@dekkerchrysanten.com. Indien je nog meer wilt 
weten over deze functie, bel dan naar 0226 – 45 60 60 en 
vraag naar Pauline Klinkhamer, HR manager.  
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