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

MEDEWERKER KANTINE 
Schothorst Feed Research is een gezellig bedrijf dat gevestigd is in Lelystad. Midden in 
het kantoor heeft SFR haar kantine, waar elke dag collega’s bij elkaar komen om te 
lunchen of samen iets te drinken.   

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en klantvriendelijke medewerker voor in onze 
kantine. De functie is in ieder geval voor 1 dag per week, van 8.00 - 15.00 uur. 
Daarnaast ben je, natuurlijk in overleg, oproepbaar als collega’s afwezig zijn of bij 
drukke periodes. 

Je werkzaamheden bestaan onder meer uit het verzorgen van koffie en thee, het 
klaarmaken van een lunch en het wassen van de bedrijfskleding. Daarnaast ben je 
verantwoordelijk voor het opruimen en schoonhouden van de kantine, verzorg je de 
afwas en ben jij degene die zorgt dat alles klaarstaat voor een vergadering.  

WERKZAAMHEDEN OP HOOFDLIJNEN 
Je zorgt voor koffie/thee voor de medewerkers 
Je maakt eenvoudige lunches op bestelling 
Het wassen van de bedrijfskleding 
Ook zet je op verzoek alles klaar bij vergaderingen en bijeenkomsten 
Je regelt de benodigde bestellingen 
Je draagt zorg voor de inrichting, het schoonhouden van serviesgoed, de 
apparatuur en de kantine  

Jij bent hét 

gezicht 

voor onze 

medewerkers!



Zorg jij voor het 
rustmoment 
in de pauze? “ ONS AANBOD

Wij bieden jou een leuke en afwisselende baan in een gezellig team.  
Je ontvangt voor deze functie een uurloon incl. opbouw vakantiedagen, vakantiegeld en eindejaarsuitkering. 

Er wordt gestart met een tijdelijk contract, maar er is een mogelijkheid om vast in dienst te treden. 

WE ZOEKEN IEMAND 
Met eigen vervoer 
Die beschikbaar is voor minimaal 1 dag in de week 
Met enige ervaring met Outlook en internetbestellingen is 
gewenst 

COMPETENTIES 
Vriendelijk  
Kwaliteitsbewustzijn 
Flexibel 
Klantgerichtheid 

WE GAAN GRAAG MET JOU IN GESPREK! 
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Anja Jongejan, Hoofd Finance & Staff. 

 0320 – 292 145 

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

Stuur dan een reactie naar de afdeling HR, t.a.v. Anouk van den Heuvel. 
  AvdHeuvel@schothorst.nl 
   0320 – 252 294 


