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Schothorst Feed Research heeft in Lelystad een boerderij met melkkoeien, vleeskuikens, leghennen en 
vleesvarkens. Hier mesten we per jaar 9.000 vleesvarkens af en hebben we 400 zeugen. Naast de productie is 
SFR onderzoeksbedrijf, waarbij er onderzoek gedaan wordt naar de verschillen in veevoeders. De dieren 
worden op verschillende manieren gevoerd waarna er wordt gekeken wat dit met bijvoorbeeld de groei en 
productie van de dieren doet.  SFR is een internationaal werkend bedrijf dat kennis genereerd voor de 
voerindustrie wereldwijd. Door onze veevoedkundige kennis te ontwikkelen en te implementeren, kunnen 
onze klanten concurrerend, veilig en maatschappelijk verantwoord voer produceren. 

Dierverzorger Varkens
We hebben een gesloten varkenshouderij waar wij zowel dragende zeugen, 
kraamzeugen, biggen opfok en vleesvarkens houden. Ons team bestaat uit 5 
personen die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse verzorging en het 
monitoren van de dieren. Als dierverzorger varkens zal je in eerste instantie 
bezig zijn met de verzorging van de varkens in zowel de zeugenhouderij als de 
vleesvarkenshouderij. Daarnaast zal het uitvoeren van proefwaarnemingen, zoals 
het wegen van de dieren binnen de werkzaamheden vallen. Dit gaat natuurlijk in 
samenwerking met de proefbegeleiders en het onderzoeksteam. Het is een 
gevarieerde baan waarbij naast het reguliere werk je veel kunt leren op het 
gebied veevoedkundig onderzoek in de varkenshouderij. 

Werkzaamheden op hoofdlijn
 De verzorging van de vleesvarkens, zeugen en biggen

 Uitvoeren van proefwerkzaamheden samen met de proefbegeleiders 

 Nemen van monsters 

 Waarnemingen uitvoeren  

 Technische storingen adequaat verhelpen

 Weekenddiensten per toerbeurt, indien nodig ook uitvoeren van 
avondrondes
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Wil jij werken in de 
moderne varkenshouderij 

met net dat beetje extra 
uitdaging?

ONS AANBOD
Wij bieden jou de kans om met deze functie door te ontwikkelen in alle aspecten van de varkenshouderij. 
Doordat je werkt in een omgeving waar veel kennis wordt uitgewisseld die in onze eigen proeffaciliteiten 
ontwikkeld wordt, kun je je zeer snel ontwikkelen.  
Het is een veelzijdige functie in een leuk en gezellig team met ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Elk 
jaar wordt er een afdelingsuitje geregeld met het varkensteam. Elke dag drink je gezamenlijk koffie met alle 
collega’s op het kantoor, met de middaglunch zorgen wij voor een lekker kop soep en je krijgt een telefoon 
van de zaak. 

Onze basis arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, eindejaarsuitkering, verlofdagen en pensioen zijn goed voor je 
geregeld en marktconform. Om je binnen SFR verder door te kunnen ontwikkelen bieden wij het Duurzaam 
inzetbaarheidsbudget, dit budget kun je op de voor jouw geschikte manier besteden. Zo kun je kiezen voor 
extra vakantiedagen, het volgen van een cursus maar je kan het natuurlijk ook uit laten betalen. 

FUNCTIE-EISEN
Kan jij je vinden in de volgende eisen?

Minimaal een agrarische MBO niveau 4 

Interesse in de hedendaagse varkenshouderij 

Interesse in computer gestuurde voer- en 
klimaatsystemen 

Proefdierverzorger heeft de voorkeur, maar is niet 
noodzakelijk

Alwin Koobs is onze bedrijfsleider en hij kan je alles vertellen over de werkzaamheden, de verschillende 
stalsystemen en andere zaken rondom de varkenshouderij bij SFR. Je kunt hem bellen op het  
telefoonnummer: 06-402 839 77.

Wil je in aanmerking komen voor deze uitdagend baan? Stuur dan je C.V. en motivatiebrief naar de afdeling 
HR, t.a.v. Anouk van den Heuvel. 

AvdHeuvel@schothorst.nl
0320-252 294

Zie jij jezelf werken als Dierverzorger Varkens bij SFR? 

COMPETENTIES
Beschrijf jij jezelf met de volgende kenmerken?

Orde, netheid en veiligheid in jouw werk 

Samenwerken met het team

Zelfstandig taken uitvoeren

Aanpassingsvermogen als de werkzaamheden 
veranderen 
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