Vacature
21-011

Genetwister is een innovatief Nederlands biotechnologiebedrijf dat in 1998 is opgericht. Genetwister is gespecialiseerd in
moleculaire veredeling en bioinformatica van landbouw-, groente- en siergewassen. Door middel van ons onderzoek helpen
wij onze klanten om de kwaliteit van hun gewassen te verbeteren en dragen wij bij aan een duurzame landbouw en
betrouwbare voedselvoorziening. Onze aandeelhouders zijn vijf toonaangevende zaadveredelings- en sierteeltbedrijven
waar wij trots op zijn.

Met het oog op verdere groei heeft Genetwister een vacature voor een

HR Adviseur (24 uur)
om ons team in Wageningen te versterken.
POSITIE
Als HR Adviseur ben je het aanspreekpunt voor personeelsleden, gastmedewerkers en stagiairs voor
zaken die verband houden met het werken bij Genetwister. Je ondersteunt het management en de
groepsleiders bij de werving van personeel en adviseert over professionele training en ontwikkeling.
Je bent enthousiast om met internationals samen te werken. Naast de HR taken ben je het
aanspreekpunt voor operationele zaken die bijdragen aan een veilige en plezierige werkomgeving
voor ons personeel. Je rapporteert aan de CEO.
PROFIEL
• Je hebt een relevante HBO-opleiding afgerond en ten minste vier jaar werkervaring in een
vergelijkbare functie.
• Je bent een zelfstarter die affiniteit heeft met het werken met onderzoekers in een internationale
organisatie.
• Je hebt een commerciële instelling en vindt het leuk om (werk-)processen te verbeteren.
• Je kunt goed organiseren, bent pragmatisch, flexibel en proactief.
• Je communiceert zowel mondeling als schriftelijk gemakkelijk in de Engelse taal.
• Affiniteit met het werken in een projectorganisatie is een pré.
AANBOD
Genetwister biedt je een uitdagende baan met een marktconform salaris in een commerciële
onderzoeksomgeving waar professionals met passie werken aan innovaties om landbouw-, groenteen siergewassen te verbeteren. Ons thuiswerkbeleid draagt bij aan een goede balans tussen werk en
privé.
Spreekt dit je aan? Stuur dan je CV en korte motivatiebrief voor 30 november 2021 naar
Tina Graafmans, Senior Office Manager, via info@genetwister.nl. Voor vragen over deze functie kun
je contact opnemen met Michiel van Eijk, CEO, via +31 317 466 422.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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