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FUNCTIEROUTE

Sta jij aan het roer van jouw ontwikkeling?
Pak je kans bij de NAK
Werken bij de NAK

In ons laboratorium

Bij de NAK zoeken we gedreven professionals die het verschil

Naast de keuringen in het veld, wordt ook binnen ons

maken. Goed werkgeverschap en persoonlijke ontwikkeling

laboratorium de kwaliteit van het exportproduct gewaarborgd

staan bij ons hoog in het vaandel. Vakmanschap en

door onderzoek aan aardappelmonsters. Onze analisten en

resultaatgerichtheid passen bij onze ambities. Wat kunnen wij

onderzoekers zijn een belangrijke schakel in deze processen.

voor elkaar betekenen?

Heb jij affiniteit met de automatisering van laboratoriumprocessen en wil jij bijdragen aan de continue vernieuwing en

In onze buitendienst

optimalisatie hiervan? Wij zijn op zoek naar hbo’ers met

Wij zetten met ons NAK-certificaat een hoogwaardige

ervaring in moleculaire technieken.

kwaliteitsstempel op het Nederlandse exportproduct. In het

Daarnaast zijn wij ook op zoek naar onderzoekers die onze

veld gebruiken onze keurmeesters hun expertise tijdens alle

kennis vergroten van de pootgoedketen. Je doet onderzoek

keuringen van pootgoed en zaaizaad. Is zelfontwikkeling voor

naar kwaliteitsverbetering in de pootgoedkolom. Hoe kunnen

jou een must? Houd je van vrijheid én verantwoordelijkheid

onze keuringen nog beter bijdragen aan een bloeiende

in je werk? Heb je gevoel voor praktijk en regels? Heb je

pootgoedsector? Hier geef jij antwoord op.

kwaliteitsbesef en een passie voor de landbouw? Wij zijn op
zoek naar jong talent, maar ook naar mensen met ervaring en

“Als onderzoeker bij de NAK heb ik de mogelijkheid om

vakkennis voor onze buitendienst. Bij de NAK krijg je de kans om

verschillende vormen van onderzoek te combineren, van

je sectorbreed te ontwikkelen. Bouw je netwerk op en ontwikkel

veldexperimenten tot laboratorium- en

je tot een professional in jouw vakgebied. Sta jij aan het roer

data-onderzoek. Bij de NAK zijn er prima

van jouw ontwikkeling en weet jij wat je wilt? Wil je opgeleid

mogelijkheden om je netwerk uit te

worden in de breedte of juist in de diepte? Bij

breiden en is er ruimte om cursussen te

de NAK maak je jouw ontwikkelingswensen

volgen en symposia bij te wonen.”

bespreekbaar.

Johannes Ransijn - ecoloog en
onderzoeker bij de NAK

“Als NAK-keurmeester voel ik me
mede verantwoordelijk voor de hoge
kwaliteit van het Nederlandse pootgoed
en zaaizaad. Bij de NAK breid ik mijn kennis
uit en doe ik ervaring op over hele specifieke
werkzaamheden. Om dit up-to-date te houden, maak ik gebruik
van de ruime ontwikkelingsmogelijkheden die de NAK mij biedt.”
Stijn Riemslag - keurmeester bij de NAK

www.nak.nl

NAK
Randweg 14
8304 AS Emmeloord
The Netherlands
 +31 (0)527 65 34 00
 werkenbijdenak@nak.nl

JOB ROUTE

Do you determine the direction
of your development?
Take your chances at the NAK
Working at the NAK

Indoor at our laboratory

We are looking for skilled professionals who can make a difference.

In addition to the field inspections, the quality of the export product

Good workforce and personal development are important values

is also ensured within our laboratory by examining seed potato

for us. Craftsmanship and a drive for results fit our ambitions.

samples. Our analysts and researchers are the most important link

What can we do for each other?

in these processes.
Do you have affinity with automation of laboratory processes

Outdoor in the fields

and would you like to contribute to the continuous innovation and

Our NAK certificate puts a high quality stamp on the Dutch

optimization? We are looking for candidates with experience in

export product. In the fields, our inspectors apply their expertise

molecular techniques.

during the inspection of seed potatoes and seeds. Is personal

In addition, we are also looking for researchers who are able to

development of great importance to you? Do you enjoy freedom

increase our knowledge about optimizing the potato seed chain.

and responsibility in your work? Do you have a great sensitivity for

How can our inspections make a better contribution to a flourishing

proceedings, both in theory and in the field? Do you have quality

seed potato sector? You provide us with the answers.

awareness and a passion for agriculture? For our outdoor service
activities we are looking for young talents, but also for people with

“As a researcher at the NAK, I have the opportunity to combine

more experience and expertise. At the NAK you get the opportunity
to develop yourself sector widely. Build your network and grow
towards becoming a professional. Do you want to develop yourself

different forms of research, from field
experiments to laboratory and data research.
At the NAK there are excellent opportunities

and increase your skills? Do you want to be

to expand your network and there is room

trained in width or in depth? At the NAK you can

to attend courses and symposia.”

discuss your development needs.
Johannes Ransijn - ecologist and researcher
“As a NAK inspector I am jointly

at the NAK

responsible for the high quality of Dutch
seed potatoes. At the NAK I’m expanding
my knowledge and gaining work experience of
specific activities. To keep my knowledge up-todate and acquire new knowledge, the NAK invites me to use their
broad development opportunities.”
Stijn Riemslag - inspector at the NAK

www.nak.nl

