Onze opdrachtgever, Certis Europe is specialist in de ontwikkeling, registratie, marketing en verkoop
van biologische en chemische gewasbeschermingsmiddelen voor de land- en tuinbouw. Voor het
bedrijf heeft biologische gewasbescherming een belangrijke plaats in de Nederlandse markt. Certis
speelt optimaal in op de ontwikkelingen in de geïntegreerde gewasbescherming. De Nederlandse tak
van Certis maakt deel uit van een grote en snel groeiende Europese organisatie. Binnen het team is
de vacature ontstaan van:

Product Development Specialist Glastuinbouw
De functie
In deze functie maak je deel uit van het Product Development en Registratie team dat bestaat uit 7
collega’s. Je hebt een directe collega die verantwoordelijk is voor product development in akkerbouw,
bloembollen en vollegrond. Zelf heb je een focus op de glastuinbouw en kun je afhankelijk van je kennis
en ervaring ook enkele buitenteelten oppakken.
Je werkt samen met Europese collega’s in development projecten en leidt projecten die met name
gericht zijn op de Nederlandse markt. Voor producten die ingediend worden bij de toelatingsautoriteiten
zorg je voor complete biologische dossiers. Daarnaast werk je nauw samen met de Technical Support
collega’s voor het opzetten en monitoren van markt ondersteuningsproeven. Je bent zelf
verantwoordelijk voor het uitvoeren en uitbesteden van proeven aan Nederlandse contractinstellingen.
Hierbij werk je samen met de Research Specialist in het Certis Innovation Center in Naaldwijk en je
collega Field Trial Specialist. Om de product portfolio uit te breiden schrijf je voorstellen voor nieuwe
projecten. Je maakt technische kennis beschikbaar en zorgt voor correcte overdracht binnen Certis. Je
ondersteunt als technisch expert het NL Technical Support en Marketing en Sales team.

Jouw profiel
Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding en gerichte ervaring die past bij de functie. Je bent
resultaatgericht, communicatief en organisatorisch sterk. Je bent een teamplayer die uitdagingen niet
uit de weg gaat en ook zelfstandig kan werken en keuzes durft te maken. Je beschikt over goede actuele
kennis van de Nederlandse glastuinbouw en gewasbescherming. Je hebt ervaring met onderzoek in
deze sector en kennis van het opbouwen van dossiers is een pre, daarnaast vind je het leuk om als een
spin in het web met andere afdelingen samen te werken. De Nederlandse en Engelse taal beheers je
goed in woord en geschrift. Je hebt een rijbewijs zodat je flexibel op diverse plekken in Nederland kunt
werken.

Ons aanbod
Een interessante functie in een groeiend en ambitieus bedrijf met enthousiaste collega’s, waar eigen
inbreng en ideeën worden gewaardeerd. Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en
mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling in jouw vakgebied. Je kunt deels vanuit huis werken en
vanuit onze nieuwe locatie in Utrecht (vanaf sept 2019).

Sollicitatie:
Belangstelling? Mail je brief met cv voor 28 augustus naar: info@doornboswerving.nl
Doornbos Werving & Selectie BV
Postbus 168 8300 AD Emmeloord
Voor vragen of informatie:
Klaas Doornbos: tel 0527-69 87 66 of 06 22 23 54 21
Kijk voor meer informatie op: www.doornboswerving.nl en www.certiseurope.nl

