
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinds 1942 is Roem van Yerseke actief als familiebedrijf in de schelpdiersector. In deze periode is het bedrijf 
uitgegroeid tot één van Europa’s grootste spelers op de markt. Verse mosselen, oesters en garnalen spelen de 
hoofdrol. Ervaring, knowhow en toekomstvisie vormen de basis van het succes. Zo’n 150 mensen spannen zich 
dagelijks in om het beste resultaat te bereiken. 

 
 

VACATURE – medewerker Schelpdierhatchery (m/v) 
 
 
Functiebeschrijving 

Voor onze schelpdierhatchery zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe collega. Deze is verantwoordelijk voor alle 
voorkomende werkzaamheden en taken bij de kweek van algen en bij de opgroei van schelpdieren in de hatchery, 
nursery en grow-out omgeving.  

De werkzaamheden worden zowel in het veld uitgevoerd als in de hatchery in Yerseke.  Dit betekent dat de 
medewerker zowel zelfstandig als in teamverband meehelpt met de  dagelijkse taken, gericht op een verdere 
optimalisering van de commerciële kweek. Daarnaast biedt de medewerker ondersteuning aan diverse lopende en 
nieuwe – aquacultuur gerelateerde – onderzoeken en projecten.         

Kortom; een veelzijdige functie in een unieke omgeving!  

 Functie-eisen 

Wij zoeken een enthousiaste collega in het bezit van een HBO opleiding aquatische ecologie, mariene ecologie of 
biologie, bij voorkeur met enige jaren relevante ervaring. Goede communicatieve en contactuele eigenschappen, 
analytisch kunnen denken en een hoog  verantwoordelijkheidsbesef zijn belangrijk. Zorgvuldig en accuraat kunnen 
werken is een vanzelfsprekendheid. Tot slot dient de medewerker bereid te zijn om op onregelmatige tijden en in de 
weekenden te werken.  

Arbeidsvoorwaarden 

Een afwisselende baan in een klein team met prettige collega’s. Gestart wordt met een tijdelijk contract dat na 
gebleken geschiktheid zal worden omgezet in een vast contract. Salaris marktconform en afhankelijk van opleiding en 
ervaring. Vakantietoeslag 8% per jaar en 25 vakantiedagen. Cursusmogelijkheden, deelname aan collectieve 
ziektekosten en pensioenregeling. Werktijden in overleg.   

 

 
 
Interesse? Stuur dan een c.v. en uitgebreide motivatie naar p.schauwaert@roemvanyerseke.nl.  Telefonische 
opvragen van inhoudelijke informatie is mogelijk op het nummer van de hatchery;  0113-577707.   
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze publicatie wordt niet op prijs gesteld 
 


