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Schothorst Feed Research  

SFR heeft in Lelystad een boerderij met melkkoeien, vleeskuikens, leghennen, zeugen en 
vleesvarkens. Onze belangrijkste taak is het uitvoeren van onderzoek, maar daarnaast zijn wij 
ook een regulier productiebedrijf. Wij doen onderzoek naar de effecten van verschillen in 
veevoer. De dieren krijgen verschillende voeders waarna er wordt gekeken wat dit doet met 
bijvoorbeeld de groei of melkproductie. SFR is wereldwijd bekend om zijn kennis voor de 
voerindustrie. Met onze veevoedkundige kennis kunnen onze klanten wereldwijd 
concurrerend, veilig en verantwoord voer produceren. 

DIERVERZORGER VARKENS   
SFR heeft een gesloten varkenshouderij waar wij zowel dragende zeugen, 
kraamzeugen, biggen en vleesvarkens houden. Wij hebben per jaar 9.000 
vleesvarken, daarnaast hebben we bijna 400 zeugen. Ons team bestaat uit 5 
personen die verantwoordelijk zijn voor alle taken die de varkenshouderij met 
zich meebrengt.   

Als dierverzorger varkens heb je een gevarieerde baan. Je houdt je in eerste 
instantie bezig met de verzorging van de varkens in zowel de zeugen- 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. 

WERKZAAMHEDEN OP HOOFDLIJN  
 De verzorging van de vleesvarkens, zeugen en biggen 
 Uitvoeren van proefwerkzaamheden, samen met de proefbegeleiders  
 Nemen van monsters  
 Waarnemingen uitvoeren   
 Weekenddiensten per toerbeurt 

Stalwerk tussen 
de varkens 

afwisselen met 
het uitvoeren van 

ons onderzoek! 



  

WIL JIJ WERKEN IN DE MODERNE 
VARKENSHOUDERIJ MET NÉT DAT 

BEETJE EXTRA UITDAGING? 
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ONS AANBOD 

Wij bieden jou de kans om je in deze functie door te ontwikkelen in alle aspecten van de varkenshouderij, doordat je 
werkt in een omgeving waar veel kennis wordt gedeeld kun je je zeer snel ontwikkelen.   

Onze basis arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, eindejaarsuitkering, verlofdagen en pensioen zijn goed voor je 
geregeld en marktconform. Daarnaast bieden wij het Duurzaam Inzetbaarheids Budget, dit budget kun je naar wens 
op verschillende manieren besteden. Zo kun je kiezen voor extra vakantiedagen, het volgen van een cursus maar je 
kan natuurlijk ook een deel laten uitbetalen. 

Het is een veelzijdige functie in een leuk en gezellig team, waarin we hard werken maar ook tijd vrijmaken voor 
andere leuke dingen. Zo wordt er elk jaar een teamuitje geregeld en lunchen we elke dag samen met de collega’s 
van het kantoor en de andere stallen. Zo blijven de lijntjes kort tussen de verschillende afdelingen.  

FUNCTIE-EISEN 
Dit vinden wij belangrijk voor deze functie: 

 Agrarische mbo-diploma, niveau 3 of 4  
 Interesse in de hedendaagse varkenshouderij  
 Interesse in het werken met computergestuurde voer- en 

klimaatsystemen 
 Bereid om opleidingen of cursussen te volgen 

 

COMPETENTIES 
Beschrijf jij jezelf met de volgende kenmerken? 

 Orde, netheid en veiligheid  
 Samenwerken in een team 
 Nauwkeurig werken 
 Zelfstandig taken uitvoeren 
 Aanpassingsvermogen  

 

BEN JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? 
Alwin Koobs is onze bedrijfsleider en hij kan je alles vertellen over de werkzaamheden binnen deze functie. Zijn 
telefoonnummer is 06-402 839 77.  
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 

 
 


