Schothorst Feed Research
Vanuit Lelystad werken dagelijks ruim 75 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 (SFR) hét instituut voor onderzoek naar optimale diervoeding, waarbij
naast optimale productie ook diergezondheid, milieu en kwaliteit de uitgangspunten zijn.

ONDERZOEKER PLUIMVEEVOEDING
Ons Pluimveecluster is een team van 8 experts dat ondersteund wordt door
onderzoeksassistenten en biotechnici. Het team initieert en voert onderzoek uit,
verzorgt consultancy en geeft trainingen op het gebied van pluimveevoeding.
Belangrijke thema’s zijn de waardering van grondstoffen voor diverse categorieën
pluimvee, het vaststellen van nutriëntbehoeften en relaties tussen voeding en
diergezondheid, milieu en productkwaliteit.
Als onderzoeker Pluimveevoeding ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van
onderzoeksprojecten op het gebied van pluimveevoeding. Daarbij zorg je dat de eisen
en wensen van de klant worden vertaald in voerconcepten en onderzoeksprojecten. De
wetenschappelijke kennis vertaal je naar toepassingen in de praktijk. Je verzorgt de
communicatie met de praktijk onder andere door het geven van cursussen en
presentaties.
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ONS AANBOD
Wij bieden een uitdagende 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. We hebben bovendien een ruim
opleidingsbeleid, want jouw persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk.

Onze arbeidsvoorwaarden, zoals het salaris, verlofdagen, eindejaarsuitkering en pensioen zijn goed geregeld. Daarnaast
krijgt elke medewerker een duurzaam inzetbaarheidsbudget. Voor de besteding hiervan kan gekozen worden uit een
aantal doelen, waaronder employability, extra verlof of een gedeeltelijke uitbetaling.

We hebben een hoofdkantoor in Lelystad en een dependance in Wageningen. De werktijden zijn in overleg in te
plannen.

FUNCTIE-EISEN
Academische opleiding Dierwetenschappen, met een specialisatie in
diervoeding of pluimvee
Ervaring op het gebied van pluimveevoeding en verteringsfysiologie
Goede kennis van statistiek
Goede communicatie- en presentatievaardigheden
Een sterke motivatie, flexibiliteit en bereidheid om te leren
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Artikel 9 bevoegdheid is gewenst
PhD-graad heeft de voorkeur

COMPETENTIES
Samenwerking
Resultaatgericht
Kennismanagement
Initiatief
Marktgerichtheid
Creativiteit

BEN JIJ ONZE NIEUWE ONDERZOEKER PLUIMVEEVOEDING?
Voor vragen over de functie kan je contact opnemen met de heer Francesc Molist (Manager R&D).
Telefoonnummer: 06-21857065
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 de afdeling HR, t.a.v. mevrouw Anouk van den Heuvel.
AvdHeuvel@schothorst.nl
0320-252 294

