
 
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 ons bedrijf hebben we 240 melkkoeien met een gemiddelde productie van 10500 kg melk en 155 

stuks jongvee. Het team dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse verzorging van het rundvee bestaat 

uit totaal 5 mensen. We zijn nu op zoek naar een nieuwe collega: 

 

Dierverzorger Rundvee  

 

Werkzaamheden 

Als dierverzorger van de afdeling Rundvee ben je in eerste instantie verantwoordelijk voor de verzorging 

van het melk- en jongvee. Daarnaast houd je je bezig met het uitvoeren van proefwerkzaamheden, zoals 

bijvoorbeeld het nemen van monsters en andere voor onderzoek noodzakelijke waarnemingen. Dat gaat 

in samenwerking met onze proefbegeleiders en het onderzoeksteam.  

Ook wordt er van je verwacht dat je buiten de reguliere werktijden storingen aan bijvoorbeeld 

voerapparatuur adequaat verhelpt. Per toerbeurt verzorg je samen met collega’s de weekenddiensten 

en, indien nodig, een avondronde. De hoeveelheid landwerk is beperkt; dit wordt grotendeels 

uitgevoerd door de loonwerker. 

Door het uitvoeren van de hierboven genoemde werkzaamheden lever je een belangrijke bijdrage aan 

het ontwikkelen van onze kennis op het gebied van de rundveevoeding. 

 

Functie-inhoud 

 Minimale MBO MAS-opleiding, bij voorkeur in de richting melkveehouderij 

 Goede kennis hebben van de sector 

 Nauwkeurig zijn 

 Zelfstandig en in teamverband kunnen werken 

 Ervaring hebben met werken met rundvee en machines 

 Bereid zijn om opleidingen/cursussen te volgen (waaronder Artikel 13f van de WOD) 

 

Competenties  

 Aanpassingsvermogen 

 Kwaliteitsbewustzijn 

 Orde, netheid en veiligheid 

 Samenwerking 

 Zelfstandigheid 

 

Aanbod 

Een omgeving waar veel kennis wordt uitgewisseld die in onze eigen proeffaciliteiten ontwikkeld wordt, 

een veelzijdige functie in een leuk team en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 

Onze primaire arbeidsvoorwaarden zijn goed geregeld en marktconform. Daarnaast krijgt elke 

medewerker een duurzaam inzetbaarheidsbudget. Voor de besteding hiervan kan gekozen worden uit 

een aantal bestedingsdoelen, o.a. verlof of een gedeeltelijke uitbetaling. 

 

  



Informatie 

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met de heer Mark van Dijk, bedrijfsleider 

Rundvee, telefoonnummer 06 – 36 058 035. 

 

Zie voor meer informatie over onze organisatie: www.schothorst.nl. 

 

Solliciteren 

Als je in aanmerking wilt komen voor deze afwisselende 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. 

http://www.schothorst.nl/
mailto:ajongejan@schothorst.nl

