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SCHOTHORST FEED RESEARCH 
Vanuit Lelystad werken dagelijks 74 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 productie 
ook diergezondheid, milieu en kwaliteit uitgangspunten zijn. 

PROJECTLEIDER INNOVATIE METHAAN  
Voor ons innovatieproject Methaan zijn we op zoek naar een enthousiaste allround 
hbo’er die de testfase en implementatie van een methaan in-vivo en in-vitro systeem 
in onze rundveestal kan begeleiden. 

In een gevarieerd team (van onderzoekers, dierverzorgers, netwerkbeheerder en 
technische dienst) ben jij de spil, om de verschillende methoden om methaan te meten 
bij de koeien te kunnen testen. Waarvan we één van deze systemen ook gaan 
implementeren. Je gebruikt hiervoor bij elke stap de knowhow van je collega’s en zorgt 
dat deze - waar nodig - wordt ingezet. Jij coördineert alle fasen van het project en 
wordt zo de specialist die alle ins en outs van het nieuwe systeem kent. Daarnaast 
hoort natuurlijk ook de verwerking van de gegenereerde data tot jouw taken. 

WERKZAAMHEDEN OP HOOFDLIJN  
 Afspraken maken met leveranciers over de testfase en meetmethode 
 De systemen beheren, kalibreren en het trainen van de koeien 
 Voorbereiden en uitvoeren van de testfase in een onderzoeksomgeving 
 Analyseren, evalueren en interpreteren van de verkregen data 
 Samenwerken met technische dienst en netwerkbeheerder om systemen 

geïnstalleerd te krijgen en de data te verzamelen 
 

Jij bent de spil 
tussen alle 

afdelingen en de 
sleutel tot het 

succes! 



  

IMPLEMENTEER JIJ STRAKS 
ONS METHAAN-MEET 

SYSTEEM? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ 

ONS AANBOD 

Wij bieden een afwisselende en uitdagende functie op onze nieuwe afdeling Innovatie. Deze baan heeft alles in zich 
om verder te groeien in een organisatie die volop in beweging is. Je krijgt alle ruimte om jezelf verder te ontwikkelen 
en je werkt samen met zeer kundige collega’s.  

Dit project heeft een minimale looptijd van een jaar, waarna we deze bij goede resultaten graag willen verlengen. De  
aanstelling is voor gemiddeld 32 tot 40 uur per week. Je zal voornamelijk op het hoofdkantoor van SFR in Lelystad 
werken. 

Wij bieden een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden met onderandere een duurzaam 
inzetbaarheidsbudget, waarin o.a. gekozen kan worden voor scholing, extra verlof of een gedeeltelijke uitbetaling.  

FUNCTIE-EISEN 
 Je hebt min. een aantoonbaar hbo werk- en denkniveau 
 Je kunt werken met Microsoft Excel en (big) data 
 Je beheerst de Nederlandse en de Engelse taal goed 
 Je hebt affiniteit met techniek en onderzoek 
 Je beschikt over kennis van de melkveesector, 

methaanemissieproblematiek, rundveevoeding en de 
fysiologie die hierbij hoort  

 

COMPETENTIES 
 Communicatief en sociaal vaardig 
 Gedreven en doelgericht 
 Precies en gericht op kwaliteit 
 Samenwerken 
 Plannen 

 

 

BEN JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?  
Voor vragen over de vacature  kan je contact opnemen met de heer Francesc Molist (Manager R&D) of de heer Edwin 
Bleumer (Manager Project Office) via telefoonnummer: 0320–252 294 

Wil je in aanmerking komen voor deze veelzijdige baan en denk je te kunnen voldoen aan ons wensprofiel?  

Stuur dan je C.V. en motivatiebrief naar de afdeling HR, t.a.v. mevrouw Anouk van den Heuvel.  
  AvdHeuvel@schothorst.nl 
   0320-252 294 

 


