Schothorst Feed Research (SFR)
SFR is een internationaal werkend bedrijf dat kennis genereert op het gebied van diervoeding.
Onze missie is, om samen met onze klanten, een bijdrage te leveren aan de productie van voedsel van
dierlijke oorsprong. Dat doen we door veevoedkundige kennis te ontwikkelen en te implementeren,
zodat onze klanten concurrerend, veilig en maatschappelijk verantwoord voer kunnen produceren.
Op het terrein van de Schothorst hebben we een gesloten varkenshouderij en daar houden we ons
bezig met veevoedkundig onderzoek bij de dragende zeugen, kraamzeugen, biggen opfok en
vleesvarkens. Op dit moment bestaat het team uit 5 mensen die verantwoordelijk zijn voor de
dagelijkse verzorging van de dieren. Nu zijn we op zoek naar een nieuwe collega:

Dierverzorger Varkens
Werkzaamheden
De werkzaamheden zullen in eerste instantie bestaan uit het verzorgen van de varkens in zowel de
zeugenhouderij als de vleesvarkenshouderij. Daarnaast voeren wij ook proefwaarnemingen uit en
verzamelen we gegevens voor databestanden, in samenwerking met onze proefbegeleiders en het
onderzoeksteam.
Het werken op de varkensafdeling is gevarieerd en er worden bovendien wisselende diensten
gedraaid.
Functie-inhoud
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega met:
 Minimaal MBO/MAS-opleiding bij voorkeur in de richting varkenshouderij
 Goede kennis van de hedendaagse praktische varkenshouderij
 Affiniteit met veevoedingsonderzoek
 Geschiktheid om zowel zelfstandig als in teamverband te werken
 Ervaring met computergestuurde voer- en klimaatsystemen
 Artikel 13 F (voorheen artikel 12) proefdierverzorger heeft een pré
Competenties
 Aanpassingsvermogen
 Kwaliteitsbewustzijn
 Orde, netheid en veiligheid
 Samenwerking
 Zelfstandigheid
Aanbod
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, waaronder scholing en verlof.
SFR groeit en heeft aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers.
Informatie
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met de heer Jan Jaap Huisman, bedrijfsleider
Varkens, telefoonnummer 06 – 21 801 230.
Meer informatie over onze organisatie is te vinden op de website van SFR: 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.

