
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

BTW/TAX NL 82.08.12.705.B01 •  K.v.K.: 30263408 

Euro Account: 43.62.77.433  •  IBAN: NL50ABNA0436277433  •  BIC CODE: ABN ANL2A 

USD Account: 43.62.83.069  •  IBAN: NL71ABNA0436283069  •  BIC CODE: ABN ANL2A 
ABN AMRO Bank Amsterdam, The Netherlands  

Interplant Roses B.V. 
 
Hugo de Vriesweg 4a 
3481 JA Harmelen  
The Netherlands 
+31 (0)85 066 51 11 
mail@interplant.nl 
 
www.interplant.nl 

VACATURE VEREDELAAR / PRE-BREEDER ROOS 
 
 
 
 
Bedrijfsomschrijving: 
Voor ons veredelingsbedrijf, gespecialiseerd in rozen, in Harmelen zijn wij op zoek naar een veredelaar/pre-
breeder. Ons bedrijf is toonaangevend in haar marktsegment en met een enthousiast team is men dagelijks bezig 
met het vernieuwen van het rassensortiment. Vanwege verdere groei is er een vacature ontstaan voor een 
veredelaar/pre-breeder. 
 

Veredelaar/Pre-breeder Roos 
Teamspeler, ambitieus, enkele jaren ervaring 
 
Functieomschrijving 
Je maakt deel uit van een ervaren team en jouw belangrijkste taken bestaan uit het participeren in de 
veredelingsprogramma’s en het maken van een pre-breeding programma. Naast dat je actief bent in de lopende 
veredelingsprogramma’s bij het maken van kruisingen, doen van waarnemingen in het gewas, analyseer en 
verwerk je de veredelingsgegevens. Daarnaast wordt pre-breeding ingezet om nieuw genetisch (half)materiaal te 
ontwikkelen met interessante eigenschappen voor de rozenrassen van de toekomst. Met behulp van moderne 
veredelingstechnieken, waarin jij de specialist bent, geef je een impuls aan de rozenveredelingsprogramma’s. 
Hierbij wordt gedacht aan DNA merkertechnologie, ontwikkeling van dihaploiden, ontwikkelen van snelle 
betrouwbare ziektetoetsen, etc. Ook neem je actief deel aan samenwerkingsprojecten met derden ten behoeve 
van de veredelingsprogramma’s. Voor deze functie zijn wij op zoek naar een veredelaar/pro-breeder met kennis 
van de veredeling en de moderne technieken. Je begeleidt de veredelaars ook binnen deze relatief nieuwe 
activiteiten. Verantwoording leg je af aan het Hoofd Veredeling. 
 
Functie-eisen 

- Opleiding op Universitair/HBO niveau (veredeling/tuinbouw) 
- Enkele jaren werkervaring in de plantenveredeling 
- Kennis van moderne veredelingstechnieken 
- Ervaring in moleculaire technieken en kwantitatieve genetica 
- Flexibel, ambitieus en analytisch 
- Een teamspeler en daarnaast zelfstandig en doelgericht kunnen werken 
- Ambitie en drive om een TOP veredelaar te zijn of te worden 
- Leergierig om bij te blijven in het vakgebied 
- Een praktische instelling is belangrijk. (meer toepassingsgericht, dan een fundamentele wetenschapper) 

 
Arbeidsvoorwaarden 

- Een boeiende, full-time job in een jong en enthousiast team van collega’s. Volop mogelijkheden je verder 
te ontwikkelen en hierin word je ook actief ondersteund. 

- Goede beloning en arbeidsvoorwaarden. 
 
 
Voor meer informatie: de heer M.F. Ilsink, tel 085-0665111 of 06-53427704 
 


