VACATURE: Manager Onderzoek & Veredeling (fulltime)
7 september 2021 - 's-Gravenzande, NL
Evanthia is een snelgroeiende organisatie. Een ambitieus Westlands veredelings- en
vermeerderingsbedrijf, met een sterke focus op eigen genetica. Aanvullend handelen we in een
uitgekiende selectie genetica van derden, om zo een zeer breed assortiment toprassen in
snijbloemen, tropische planten en pot- en perkplanten te kunnen bieden. We leveren onze zaden én
jonge planten uit zaad en weefselkweek aan telers wereldwijd, voor de beste start van een
commerciële teelt.
We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe markten en mogelijkheden om onze afzet te vergroten.
Onze medewerkers spelen hierin een sleutelrol. Er is volop aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
en binnen Evanthia liggen de mogelijkheden voor het oprapen. In een informele sfeer werken we
met circa 60 collega’s samen aan onze ambities, zoals het ontwikkelen van nieuwe onderscheidende
rassen en het opzetten van hechte samenwerkingen door de sierteeltketen heen.
Voor de afdeling Onderzoek en Veredeling in ’s-Gravenzande is de ambitie nog concreter gemaakt:
Evanthia wil tot de top 3 behoren in de gewassen waarin we veredelen. Om dit te realiseren zijn we
op zoek naar een sturende kracht binnen ons team:
Manager Onderzoek & Veredeling (fulltime)
Je hebt de leiding over de afdeling Onderzoek & Veredeling, gericht op innovatie en nieuwe
successen binnen de veredeling van ons assortiment snijbloemen en pot- & perkplanten. Met
strategische planning, uitbreiding van kennis binnen de organisatie, vormgeving van nieuwe interne
structuren en talentmanagement zorg jij met je team dat lange termijn doelstellingen van Evanthia
behaald worden. Je verricht hierbij zelf ook pionierende, operationele werkzaamheden op het terrein
van nieuwe onderzoekdisciplines. Daarnaast richt je je op het optimaliseren van onze software
processen in E-Brida, voor het vastleggen en borgen van alle relevante onderzoek- en
veredelingsdata én het creëren van data gedreven inzichten. Je hebt een heldere visie voor ogen en
weet deze om te zetten naar een duidelijke koers voor de afdeling, die in sterke verbinding staat met
Product Management en Commercie. Als manager ben jij het voorbeeld van een coachend
leidinggevende, die inhoudelijk op hoofdlijnen stuurt. Je bent communicatief sterk en een natuurlijk
leider die op alle niveaus en met alle schakels verbinding weet te maken. Je motiveert en inspireert
medewerkers om het beste uit zichzelf te halen. Je hebt een verfrissende blik en bent een strategisch
sparringpartner voor de directie, waaraan je regelmatig rapporteert.

Jouw profiel
Vol enthousiasme kijk je uit naar de volgende stap in je carrière en je neemt het volgende mee:
•

WO niveau: Als marktgerichte plantenwetenschapper met een overtuigend trackrecord, ben
je inmiddels expert op het gebied van plantenveredeling, cel-technieken, moleculaire
technieken en plantenziektekunde.

•

•

•

De stijl van een people manager: Je krijgt energie van het coachen van medewerkers en het
benutten en ontwikkelen van talent binnen je afdeling, waardoor Evanthia de volgende stap
kan zetten.
Een actief, internationaal kennisnetwerk: Je neemt veel initiatief om jouw links met kennisen onderzoeksinstellingen optimaal te benutten en verder uit te bouwen. Je blijft op de
hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied en zoekt actief de
samenwerking op om onze productontwikkeling naar een hoger plan te tillen.
Structuur en coördinatie: Je bent een ster in stroomlijnen van werkprocessen. Je beschikt
over organisatietalent, brengt structuur aan, zet samenwerkingen op en hakt waar nodig
knopen door. Je snapt hoe je moet omgaan met alle uitdagingen in de relatie tussen
Onderzoek & Veredeling, Product Management en Commercie en je weet hierin een gezonde
balans te creëren.

Wat bieden wij je?
Naast een dynamische, uitdagende functie in een internationaal speelveld, bieden wij je een warme
plek binnen de afdeling Onderzoek & Veredeling. Je werkt samen met een sterk en gemotiveerd
team dat gezamenlijk succes realiseert en viert.
•
•
•
•

Je krijgt de ruimte om écht het verschil te maken, in een bedrijf vol ambitie en
groeipotentieel.
We kijken graag vooruit en bieden uitstekende opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
Is er een klik, dan behoort een vast contract op fulltime basis direct tot de mogelijkheden.
Evanthia biedt gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden en een salaris dat past bij jouw
opleidingsniveau en ervaring.

Hebben we een match?
Ben je enthousiast geworden over deze functie binnen Evanthia en is het profiel op je lijf
geschreven? We kunnen niet wachten om kennis met jou te maken. Stuur snel je sollicitatie naar ons
toe, we kijken uit naar je reactie! Je kunt je CV en motivatie mailen naar Marianne van Dorst
(Personeelszaken): m.vandorst@evanthia.nl.
Heb je eerst nog wat vragen? Geen probleem. Bel of mail voor meer informatie over deze functie
met Peter van Noort (Manager Genetics), tel: +31 174 715 125, e-mail: p.vnoort@evanthia.nl.

