Schothorst Feed Research behoort tot de top van de kennisorganisaties voor veevoeding. Vanuit
Lelystad (en een dependance in Wageningen) ontwikkelen, delen en implementeren we toegepaste
wetenschappelijke kennis over voeding voor rundvee, pluimvee en varkens. We bieden die kennis in de
vorm van onder meer onderzoek, advies en trainingen.
SFR informeert en adviseert klanten uit de mengvoerindustrie over de gevolgen van veranderingen op
de grondstoffenmarkt, de samenstelling van voeders en de waarde van de grondstoffen. Het succes
daarvan is afhankelijk van de SFR grondstoffentabel.
Nu zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor de veelzijdige functie van:

Coördinator voederwaardesystemen/onderzoekdata verwerking
(32-40 uur)

Werkzaamheden/verantwoordelijkheden
 Implementatie van onze grondstoffentabel met nutriëntwaarden-berekeningen bij onze
Nederlandse en internationale klanten en de daaruit voortvloeiende helpdeskfunctie m.b.t.
nutriëntwaardenberekeningen van grondstoffen
 Verantwoordelijkheid voor de eerstelijns-support als de klant vragen en/of opmerkingen heeft
over de grondstoffentabel of de webapplicatie
 Verantwoordelijk voor het jaarlijks (technisch) updaten van de Schothorst grondstoffentabel
en de onderhoud en ontwikkeling van SFR-data in de Cloud
 Het verwerken van de resultaten van verteringsonderzoek op de Schothorst van de diverse
diersoorten (rundvee, varkens en pluimvee) en het verder ontwikkelen van benodigde
automatisering (Powerbuilder, Access en/of VBA) m.b.t. dataopslag en –extractie en
berekeningen van de resultaten
 Validatie, implementatie en documentatie van rekenregels, die bij de dataverzameling en
verwerking gebruikt worden
 Assisteren bij het ontwikkelen van automatisering (Powerbuilder) m.b.t. dataverzameling en
extractie en statistische analyse van de diverse voederproeven
 Assisteren bij de lineaire programmering en proefvoeroptimalisaties
 Bijdrage leveren aan het ontwikkelen en het geven van cursussen op het gebied van
grondstoffenkennis en marktonderzoek
Functie-eisen
 Opleidingsniveau minimaal HBO/Agrarische Hogeschool
 Kennis van mengvoer optimalisatiepakketten (Bestmix, Micromix, Libra, Brill en/of Format) of
in staat zijn deze in korte tijd te gaan beheersen
 Kennis van - of het willen leren van - de basisprincipes van lineaire programmering
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
 Ongeveer 3 tot 5 jaar ervaring, bij voorkeur in de mengvoerindustrie
Benodigde competenties
 Accuratesse: nauwkeurig en zorgvuldig werken, met oog voor details, gericht op het
voorkomen van (slordige) fouten
 Samenwerking: samenwerken met anderen aan een gemeenschappelijk doel
 Communicatie: doeltreffend communiceren, rekening houdend met niveau van partijen
waarmee gecommuniceerd wordt




Overzicht: overzien van situaties en processen in tijd, onderkennen van problemen en deze
systematisch aanpakken met oog voor de consequenties
Klantgerichtheid: afstemmen van eigen inspanningen op de behoeften en wensen van interne
en/of externe klanten

Aanbod
Schothorst Feed Research biedt jou een veelzijdige baan met een grote verantwoordelijkheid. Onze
primaire arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, eindejaarsuitkering, verlofdagen en pensioen zijn goed
geregeld en marktconform. Daarnaast krijgt elke medewerker een duurzaam inzetbaarheidsbudget.
Voor de besteding hiervan kan gekozen worden uit een aantal bestedingsdoelen.
SFR groeit en heeft aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers. Deze functie
heeft alles in zich om afhankelijk van interesse en expertise verder te groeien binnen de organisatie.
Informatie
Voor vragen over de functie kan je contact opnemen met de heer Francesc Molist, manager Research
& Development, telefoonnummer: 06 – 218 570 65.
Uitgebreide informatie over onze organisatie is te vinden op www.schothorst.nl.
Solliciteren
Als je in aanmerking wilt komen voor deze functie, stuur dan je C.V. en motivatiebrief naar de afdeling
HR, t.a.v. mevrouw Anouk van den Heuvel: avdheuvel@schothorst.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

