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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 SFR hét instituut voor 
onderzoek naar optimale diervoeding, waarbij naast optimale productie ook diergezondheid, milieu en 
kwaliteit uitgangspunten zijn. 

In ons laboratorium kom je in een gemotiveerd team van ruim 10 personen waarbij samenwerking van 
groot belang is. Binnen SFR hechten we veel waarde aan het team, we werken hard maar maken ook ti jd 
voor plezier.  

CHEMISCH ANALIST   
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. 

Als Chemisch Analist ben je verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van analyses. 
Verder zal je met regelmaat monsters afnemen in de dierfaciliteiten op onze locatie, en 
verzamel je informatie over de (fysische) samenstelling van de (grond)stoffen. Al jouw 
resultaten worden door ons proevencentrum geanalyseerd waarna deze data door 
onze onderzoekers wordt verwerkt in het onderzoek. De uitkomsten worden door onze 
consultants overgebracht op de klanten, waardoor die hun voerstrategieën wereldwijd 
kunnen verbeteren. Je bent dus een onmisbare schakel in een groot team!  

WERKZAAMHEDEN OP HOOFDLIJN  
 Het zelfstandig uitvoeren van analyses op diervoeders, grondstoffen en 

monsters van biologische aard (mest, vlees en eieren)  
 Het nemen van monsters in onze eigen dierfaciliteiten  
 Het voorbewerken van monsters  
 Rapportage van de resultaten in Lims 
 Het uitvoeren van Weende analyses  
 Beoordelen en verwerken van analyseresultaten en eerstelijns 

controleresultaten in StarLims (validatieniveau 1) 

Je speelt een 

belangrijke rol in 

de uitvoering van 

ons onderzoek 



  

ALS CHEMISCH ANALIST BLIJF JE 
ALTIJD WERKEN AAN DE 

INNOVATIES BINNEN ONZE 
SECTOR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ ONS AANBOD 

Wij bieden een afwisselende fulltime functie in een gemotiveerd en hecht team binnen een organisatie die volop in 
beweging is. De huidige uitdagingen binnen de veehouderij maakt onze sector tot een zeer stimulerende 
werkomgeving met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.  

Onze werksfeer is informeel met veel ruimte voor eigen initiatief. We bieden marktconforme arbeidsvoorwaarden, 
zoals het salaris, vrije dagen, een eindejaarsuitkering en pensioen. Daarnaast krijgt elke medewerker een duurzaam 
inzetbaarheidsbudget. Voor de besteding hiervan kan gekozen worden uit een aantal bestedingsdoelen, waaronder 
scholing, extra verlof of een gedeeltelijke uitbetaling. 

FUNCTIE-EISEN 
 Nauwkeurig, nuchter en gedreven 
 Affiniteit met landbouwhuisdieren 
 Opleiding MLO-4 analytische chemie of vergelijkbaar  
 Zelfstandig en in teamverband kunnen werken 
 Goed volgens een planning kunnen werken, maar hier 

ook flexibel op in kunnen spelen 

COMPETENTIES 
 Teamplayer 
 Accuratesse 
 Efficiëntie 
 Betrokkenheid 
  
  

BEN JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? 
Voor vragen over de functie kan je contact opnemen met Henk den Hartigh, Hoofd Laboratorium, zijn 
telefoonnummer is: 0320 – 292143. 

Wil je in aanmerking komen voor deze uitdagende 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.  
M. AvdHeuvel@schothorst.nl 
T.  0320-252 294 

 


