
Vanuit Lelystad werken dagelijks 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.

Als meewerkend manager stuur je het team aan dat bestaat uit professionals die 

hoogwaardige kennis uitdragen en zelfstandig vermarkten. Zij bieden 

consultancy en trainingen aan, aan onze relaties en potentiële klanten in 

Nederland, maar ook internationaal. Deze afdeling is tevens actief bij het 

acquireren van prospects en intensief betrokken bij ontwikkelingen in de markt 

die kunnen leiden tot nieuwe dienstverlening aan klanten, in goede 

samenwerking met de collega’s van R&D en Innovatie. De afdeling bestaat 

momenteel uit 10 professionals en moet nog verder groeien.

Het verder uitbouwen van afdelingsstrategie/beleid, realisatie omzet, verhogen 

klanttevredenheid, positionering in de markt, opzetten/uitbouwen 

relatiemanagement bij klanten en stakeholders (cross en upsell), structuur 

aanbrengen binnen de afdeling en deze bewaken. 

Vanuit jouw deskundigheid en bekendheid met de markt voor diervoeders -

nationaal en internationaal - zie je kansen door adequaat in te spelen op 

marktontwikkelingen en om deze te vertalen naar inzet en omzet, allereerst voor je 

eigen team, maar ook voor de organisatie als geheel.

Je bent lid van het managementteam van Schothorst en medeverantwoordelijk 

voor het behalen van de organisatiedoelstellingen. 



Als Manager C&T stuur je het team 

aan wat onze kennis uitdraagt!

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.

HBO+/WO-niveau verkregen door een afgeronde studie in een 

relevante studierichting, aangevuld met bedrijfskundige kennis 

en/of relevante werkervaring. 

Minimaal 10 jaar relevante werkervaring bij voorkeur gericht op 

de Dierlijke sectoren; waarvan minimaal 5 jaar werkervaring in het 

diervoederbedrijfsleven of aanverwant. 

Een goed gevoel voor en bij voorkeur ook ervaring met de 

omgang met consultancy & trainingen, accountmanagement en 

relatiemanagement.

Minimaal 5 jaar succesvol leidinggevende ervaring, bij voorkeur 

als coachend manager aan professionals. 

Je bent bereid (beperkt) internationaal te reizen.

Je bent innovatief, kunt “out of the box” denken maar hebt ook 

een nuchter oog voor de realiteit en kunt goed luisteren. 

Je bent ondernemend ingesteld, communiceert professioneel en 

bent besluitvaardig

Je geeft leiding aan professionals en bent tevens meewerkend 

voorman, je geeft het goede voorbeeld en weet waarover je 

spreekt

BEN JIJ ONZE NIEUWE MANAGER C&T?

Voor vragen over de functie kan je contact opnemen met de heer Lieuwe Roosenschoon, Algemeen Directeur, 

telefoonnummer: 0320 – 252 294. 

De werving van deze vacature loopt via NoMilk2Day. Wil je in aanmerking komen voor deze uitdagende baan en denk 

je te kunnen voldoen aan het wensprofiel? Stuur dan je C.V. en motivatiebrief naar NoMilk2Day, t.a.v. Jeroen Pelleboer. 

Jeroen@nomilk2day.nl

Mensgericht leiderschap

Analyserend vermogen 

Ondernemerschap

Klant- en resultaatgericht

Verbinder/Samenwerken

Gevoel voor en kennis van de markt

Uitstekende communicatieve vaardigheden

Goede mondelinge en schriftelijke 

vaardigheid in het Nederlands en Engels


