Vanuit Lelystad werken dagelijks zo’n 65 mensen aan het ontwikkelen, delen en implementeren van
kennis over voeding voor landbouwhuisdieren (voor rundvee, pluimvee en varkens). Met die kennis
wil Schothorst Feed Research een bijdrage leveren aan het op een verantwoorde en efficiënte manier
voeden van de wereldbevolking. Met haar kennis, kunde en eigen onderzoeksfaciliteiten is Schothorst
Feed Research dé organisatie op het gebied van diervoeding.
Voor het doen van onderzoek beschikken we over eigen moderne boerderijen voor melkvee, varkens
en pluimvee.
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
veevoeding? Wil je bovendien de drijvende kracht zijn op ons melkveebedrijf met een productieniveau
van meer dan 10.000 kg/koe? Dan heeft SFR een uitdagende functie voor jou als:

Bedrijfsleider Rundvee (fulltime)
voor ons melkveebedrijf met ca. 230 melkkoeien en ca. 150 st jongvee

Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering van het melkveebedrijf en geef
je leiding aan ca. 5 dierverzorgers. Daarnaast draag je met je team zorg voor de praktische uitvoering
van de proeven en hiervoor werk je samen met collega’s van Research & Development, het
laboratorium en het proevencentrum.
Wij vragen verder, in principe, de bereidheid om één van de vier bedrijfswoningen op het terrein te
betrekken. Dit omdat er van je verwacht wordt dat je - buiten de reguliere werktijden - incidenteel
optredende storingen bij de rundveestallen adequaat verhelpt. Daarnaast verzorg je, samen met een
collega, de avondrondes en draai je in toerbeurt met je collega’s ook weekenddiensten.
Functie-eisen
 MBO+/HBO werk- en denkniveau
 5 tot 10 jaar (praktische) ervaring in melkveehouderij
 Leidinggevende ervaring
 Affiniteit met onderzoek en een trekkersrol kunnen vervullen in de uitvoering
 Affiniteit met techniek is een pre
 Uitstekende communicatieve eigenschappen
 Protocollair en nauwkeurig kunnen werken
 Een teamplayer
 Een flexibele instelling; geen 9 tot 17u mentaliteit
 Bereid zijn om opleidingen/cursussen te volgen
Competenties
 Leidinggeven (operationeel taakgericht)
 Ondernemerschap
 Samenwerking
 Marktgerichtheid
 Efficiënt werken

Aanbod
Schothorst Feed Research biedt 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 is volop in beweging en ziet goede mogelijkheden om verder te groeien. Daarom is er ook zeker
aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.
Informatie
Voor inhoudelijke vragen over deze functie kan je contact opnemen met de heer Lieuwe
Roosenschoon, Algemeen Directeur (tel. 0320 – 252 294).
Meer informatie over de organisatie is te vinden op onze website: www.schothorst.nl.
Solliciteren
Als je in aanmerking wilt komen voor deze veelzijdige baan, stuur dan je C.V. en motivatiebrief naar de
afdeling HR, t.a.v. mevrouw Anouk van den Heuvel, e-mail: avdheuvel@schothorst.nl.

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

