
 
 
 

 

Vanuit Lelystad werken dagelijks zo’n 65 mensen aan het ontwikkelen, delen en implementeren van 

kennis over voeding voor landbouwhuisdieren (rundvee, pluimvee en varkens). Met die kennis wil SFR 

een bijdrage leveren aan het op een verantwoorde en efficiënte manier voeden van de 

wereldbevolking. Met haar kennis, kunde en eigen onderzoeksfaciliteiten is SFR dé advies en 

onderzoeksorganisatie op het gebied van diervoeding. Doordat er gewerkt wordt aan complexe 

vraagstukken, is het werken bij SFR extra uitdagend voor een chemisch analist. Belangrijke 

uitgangspunten zijn diergezondheid, milieu, kwaliteit en afname van antibioticagebruik.  

 

Ons laboratorium levert een belangrijke bijdrage aan de diverse onderzoeksprojecten. Hier worden 

onder andere grondstoffen, diervoeders en dierlijke producten geanalyseerd. Dit gebeurt voor eigen 

onderzoek of in opdracht van derden. Uiteraard voldoet het onderzoek aan alle nationale en Europese 

eisen. 

 

Om deze belangrijke taken goed uit te blijven voeren zijn wij opzoek naar uitbreiding van ons 

laboratorium team:  

Chemisch Analist 
 

Jouw werkzaamheden zullen voornamelijk zijn: 

- Het zelfstandig uitvoeren van analyses op diervoeders, diervoeder-grondstoffen en monsters 

van biologische aard (mest, vlees, eieren). 

- Het nemen van monsters in de dierfaciliteiten, eventueel i.s.m. een biotechnicus. 

 

Wat verwachten we van jou? 

- Minimaal voltooide opleiding MLO-4 analytische chemie of vergelijkbaar. 

- Kennis/ervaring met in-vitro technieken strekt tot aanbeveling. 

- Zelfstandig en in teamverband kunnen werken. 

- Nauwkeurig, nuchter en gedreven. 

- Affiniteit met landbouwhuisdieren. 

 

Herken jij jezelf als:  

- Accuraat 

- Efficiënt 

- Betrokken 

- Plannen en organiseren 

- Samenwerken 

- Stressbestendig 

 

Wat heeft SFR te bieden? 

De baan is veelzijdig en met een grote verantwoordelijkheid. Je komt te werken in een team met 

betrokken en gedreven collega’s. Het betreft een fulltime aanstelling en is voorlopig voor een periode 

van één jaar, met een mogelijkheid om deze te verlengen. 

Onze 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. SFR groeit en heeft veel aandacht voor 

de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers. 



 
 
 

 

Wil je meer te weten komen over deze functie? 

Voor vragen over de functie  kan je contact opnemen met de heer Henk den Hartigh, Hoofd 

laboratorium, telefoonnummer: 0320 – 292 143. 

 

Uitgebreide informatie over ons bedrijf is te vinden op: www.schothorst.nl. 

 

Zie jij jezelf werken als chemisch analist bij SFR?  

Als je in aanmerking wilt komen voor deze afwisselende functie, stuur dan je C.V. en motivatie naar de 

afdeling HRM, 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/
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