
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vanuit Lelystad werken dagelijks 85 mensen aan het ontwikkelen, delen en implementeren van kennis 

over voeding voor landbouwhuisdieren (voor rundvee, pluimvee en varkens). Met die kennis draagt 

SFR bij aan het op een verantwoorde en efficiënte manier voeden van de wereld bevolking. Met haar 

kennis, kunde en eigen onderzoeksfaciliteiten is SFR wereldwijd dé organisatie op het gebied van 

diervoeding. 

De basis van onze kennis over diervoeding is gevormd door jarenlang onderzoek in zowel onze kleine 

proefstallen als in onze marktconforme praktijkstallen. Daarnaast draaien onze stallen als reguliere 

praktijkstallen, met technische resultaten die behoren tot de top 25% van Nederland.  

Als Manager Farms geef je leiding aan 3 bedrijfsleiders (melkvee, varken en pluimvee) en de Technische Dienst. 

Jij bepaalt de strategie en bent eindverantwoordelijk voor de technische en financiële resultaten van de 

agrarische bedrijven. Hieronder valt de hele boerderij-automatisering en alles wat nodig is om de data voor 

onze proeven te verzamelen. Jij zorgt ervoor dat alle dierverzorgers en TD-medewerkers goed presteren, zich 

kunnen blijven ontwikkelen en dat de onderzoeken efficiënt uitgevoerd worden binnen onze stallen. Daarnaast 

ben je een goede gesprekspartner voor onze ICT-mensen die zich bezighouden met de stal- en proef- 

ondersteunende automatisering. 

 Aansturen van de bedrijfsleiders rundvee, pluimvee en varkens als ook de 

daaronder vallende dierverzorgers en de TD (18 personen) 

 Ontwikkelen van de bedrijfsstrategie binnen Farms  

 Initiëren en implementeren van bedrijfsautomatisering en innovaties 

 Optimaliseren van de bedrijfsprocessen 

 Je bent verantwoordelijk voor het efficiënt functioneren van de 3 agrarische 

bedrijven 

 Je maakt deel uit van het MT van SFR B.V.  

 

Breng jij 

onderzoek en 

praktijk samen?  



  

 Mensgericht leiderschap 

 Analytisch vermogen  

 Ondernemen  

 Klant- en resultaatgericht 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Innovatief en gevoel voor techniek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HBO+ denkniveau 

 Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring  

 Interesse in en kennis van automatisering  

 Affiniteit met onderzoek en veehouderij  

 In staat zijn om de ontwikkelingen in de sector 

te vertalen naar innovaties binnen onze stallen 

 Ervaring met softwareontwikkeling is een pré 

 

 

 

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met de heer Lieuwe Roosenschoon, Algemeen Directeur. 

   0320 252 294 

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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