SFR is (met 85 medewerkers ) internationaal, onafhankelijk en het toonaangevende instituut op het
gebied van diervoeding . Op dit moment maakt ongeveer 9% van de wereldwijde
mengvoederindustrie gebruik van de SFR -grondstoftabellen en voedernormen. Ongeveer 55% van
onze activiteiten is internationaal, waarbij de focus voornamelijk ligt op Europa en Z/O-Azië. In de
afgelopen 7 jaar is een gemiddelde omzetgroei van 5% per jaar gerealiseerd. Om deze groei de
komende jaren door te kunnen zetten zijn wij opzoek naar uitbreiding van ons team.

De afdeling R&D bestaat uit ca. 20 medewerkers. Zij zijn experts op het gebied van
pluimvee-, rundvee- en varkensvoeding en worden ondersteund door
onderzoeksassistenten en biotechnici. Met onze geavanceerde onderzoeksfaciliteiten
kunnen we experimenten uitvoeren, vanuit een praktisch-, wetenschappelijk en een
commercieel oogpunt. Onze faciliteiten zijn ook geschikt voor experimenten op
kleinere schaal, zoals o.a. gezondheids-, welzijns- en verteringsonderzoek. SFR werkt
nauw samen met de diervoederindustrie en vertaalt het fundamentele onderzoek naar
toepassing in de praktijk.
Je bent in deze functie verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoeksprojecten
op het gebied van varkensnutritie. Daarbij zorg je dat de eisen en wensen van de klant
worden vertaald in voerconcepten en onderzoeksprojecten. De wetenschappelijke
kennis vertaal je naar toepassing(en) in de praktijk. Je verzorgt de communicatie met
de praktijk onder andere door het geven van cursussen en presentaties.

Vertaling van klantbehoeften naar concepten en onderzoeksprojecten
Schrijven van projectplannen en rapporten
Het vertalen van de wetenschappelijke kennis naar praktische toepassingen
Het schrijven van circulaires en het verzorgen van webinars
Ondersteuning bij de uitbreiding van het klanten netwerk
Het geven van cursussen en lezingen
Het geven van advies aan klanten samen met onze consultants

Academische opleiding Dierwetenschappen of Diergeneeskunde
Een PhD is een pre
Minimaal 3 jaar relevante ervaring in de feed sector
Kennis van andere diercategorieën zoals pluimvee of rundvee is een pre
Kennis van het samenstellen van rantsoenen om de groei, voortplanting,
gezondheid en/of prestaties van varkens te maximaliseren

Proactief
Klantgericht
Nauwkeurig
Flexibel
Initiatief/ondernemend
Constructief
Teamwerker
Communicatief

Voor vragen over de functie kan je contact opnemen met de heer Francesc Molist (Manager R&D)
06-218 570 65
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

