
 

 

 

 

Vanuit Lelystad werken dagelijks zo’n 65 mensen aan het ontwikkelen en delen van kennis over voeding 

voor landbouwhuisdieren (rundvee, pluimvee en varkens). Met haar kennis en kunde is Schothorst Feed 

Research hét instituut voor onderzoek naar optimale diervoeding, waarbij naast optimale productie ook 

diergezondheid, milieu en kwaliteit uitgangspunten zijn.  

 

Om onze innovatieprojecten meer prioriteit en professionaliteit te geven, zijn we op zoek naar een 

resultaatgerichte:   

 Manager Innovatie 

 

Binnen de afdeling R&D gaat Schothorst Feed Research een apart innovatieteam oprichten. De manager 

Innovatie stuurt dit team van circa 5 medewerkers en/of PhD studenten aan, waarbij er nauw wordt 

samengewerkt met de collega’s van de afdeling Research & Development.  

Je bent in deze functie verantwoordelijk voor innovatieprojecten (zowel intern als extern) en ons 

thematisch onderzoek. Samen met de manager R&D stel je de innovatiestrategie op. Je onderhoudt 

contacten met relevante stakeholders in binnen- en buitenland en hebt kennis van relevante subsidies. 

Je ziet kansen en begrijpt de toepassingsgebieden van onze innovaties. Je bent in staat om actief 

participanten te werven voor onze thematische onderzoeksprojecten. Ook ben je verantwoordelijk voor 

de omzet van het thematisch onderzoek en op de langere termijn de omzet die voortkomt uit innovatie. 

Daarnaast speel je een belangrijke rol bij de profilering van SFR. 

 

 

 Werkzaamheden op hoofdlijn  
 

 Actief onderhouden van contacten met nationaal en internationaal feed netwerk  

 Volgt relevante ontwikkelingen in de sector  

 Coachen van onderzoekers, c.q. meewerkend voorman  

 Verzorgen van lezingen t.b.v. de feed sector  

 Businessplannen voor innovatieprojecten aanmaken, en verkennen van subsidie mogelijkheden  

 Onderhouden van contacten met universiteiten, onderzoeksinstituten en diervoeder 

bedrijfsleven  

 

Voor de Manager Innovatie hebben wij de volgende functie-eisen: 
 

 Afgeronde academische opleiding in een relevante studierichting (bij voorkeur gepromoveerd)  

 Minimaal 8 jaar ervaring in de nationale (EU) en internationale feed business  

 Aantoonbare onderzoeks- en innovatie ervaring  

 Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring  

 Ervaring met het geven van presentaties aan groepen  

 Taalvaardig in NL en ENG, in woord en geschrift   

 

  



  

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

 

 

 

Zie jij jezelf terug in de volgende competenties:  
 

 Leiderschap  

 Initiatiefrijk  

 Business georiënteerd en ondernemend  

 Bouwen onderhouden relaties  

 Conceptueel en creatief denken  

 Goed analytisch en abstractievermogen  

 

Wat hebben wij jou te bieden?  
 

Wij bieden een nieuwe en afwisselende functie die alles in zich heeft om verder te groeien in een 

organisatie die volop in beweging is. Zo zijn we bijvoorbeeld steeds nadrukkelijker internationaal actief.  

Je krijgt alle ruimte om je feed netwerk – en affiniteit met wetenschap – te combineren en innovatie te 

initiëren, samen met zeer kundige collega’s.   

 

Je werkt vanuit het hoofdkantoor van SFR in Lelystad (standplaats), het bijkantoor in Wageningen, bent 

onderweg bij relaties en kunt - als de werkzaamheden dat toelaten – ook vanuit huis werken.  

 

Onze arbeidsvoorwaarden, zoals het salaris, verlofdagen, eindejaarsuitkering en pensioen zijn 

marktconform. Daarnaast krijgt elke medewerker een duurzaam inzetbaarheidsbudget. Voor de 

besteding hiervan kan gekozen worden uit een aantal bestedingsdoelen, waaronder employability, extra 

verlof of een gedeeltelijke uitbetaling. 

 

 

Informatie  
 

Voor vragen over de functie kan je contact opnemen met de heer Francesc Molist (Manager R&D) of de 

heer Lieuwe Roosenschoon, Algemeen Directeur, telefoonnummer: 0320 – 252 294. 

 

Solliciteren  
 

Wil je in aanmerking komen voor deze uitdagende baan, stuur dan je CV en motivatiebrief naar Anouk 

van den Heuvel. Zij zal contact met je opnemen voor een uitnodiging bij ons op kantoor om kennis te 

maken.  

 

We zien graag jouw C.V. en motivatie tegemoet. Deze kan je sturen naar de afdeling HR, t.a.v. 

mevrouw Anouk van den Heuvel.  

avdheuvel@schothorst.nl 

0320-252 294 

www.schothorst.nl 
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