
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SFR is een internationaal, onafhankelijk en toonaangevend bedrijf op het gebied van diervoeding. Op 

dit moment maakt ongeveer 9% van de wereldwijde diervoederindustrie gebruik van de SFR-

grondstoftabellen en voedernormen. Ongeveer 55% van onze activiteiten zijn internationaal met de 

focus op Europa en Z/O-Azië. SFR heeft ambitieuze doelstellingen en om verdere omzetgroei te 

realiseren zijn we op zoek naar uitbreiding van het Sales & Consultancy team.  

SFR FeedInsights is een nieuw services portfolio dat is gericht op ondersteuning van 

diervoedingsspecialisten werkzaam bij toeleveranciers van de diervoederindustrie en 

bedrijfsadviseurs van zelf-mengende veehouders. Onze consultants bieden 

wetenschappelijke en praktisch toegepaste diervoedingskennis voor gezonde dieren, 

het verminderen van de CO2 footprint, lager antibiotica gebruik, goede dierprestaties. 

Daarnaast is SFR actief met het ontwikkelen en optimaliseren van innovatieve 

nutritionele oplossingen voor rundvee, varkens en pluimvee. 

Jij bent verantwoordelijk voor de positionering en verkoop van het SFR FeedInsights 

product portfolio. Vanuit het bestaande klantenbestand bouw je samen met de 

consultants aan uitbreiding van het netwerk, additionele services, win je nieuwe klanten 

en realiseer je de verkoopdoelstellingen.  

 Verkopen van het FeedInsights product portfolio 

 Key accountmanagement 

 Inventariseren van klant- en marktbehoeften 

 Winnen van nieuwe klanten 

 Ontwikkeling en uitbreiding van het product portfolio 

 Ondersteuning van onze consultants  

Ben jij het nieuwe 

gezicht van SFR 

FeedInsights?  
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 Zelfstarter/ eigen initiatief 

 Commercieel gedreven en ondernemend  

 Klant- en actiegericht/communicatief 

 Deskundig 

 Sales talent 

 Creatief en oplossingsgericht 

 Innovatief denken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bachelor of Master in dierlijke productie of diervoeding 

 5 jaar relevante werkervaring 

 Kennis van diercategorieën pluimvee, varkens en rundvee  

 Bereidheid tot reizen 

 Kennis van commerciële processen en business development 

 Kennis van communicatie, marketing en campagnemanagement 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is 

een pre 

 

 

 

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met de heer Wim Beeks (Manager S&C) 

   06 345 356 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 
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