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Schothorst Feed Research  
SFR heeft de ambitie om de komende jaren door te groeien naar 100 medewerkers. Daarnaast 
willen we door de inzet van hedendaagse ICT-oplossingen de efficiëntie en de betrouwbaarheid 
van onze werkzaamheden verhogen. We gaan een scheiding aanbrengen tussen ICT-
kantoorautomatisering en de ICT-bedrijfsautomatisering van onze 3 landbouwbedrijven.  

Om ons hierbij te helpen, zijn wij op zoek naar een ICT-coördinator. 

ICT-coördinator 
De focus van de ICT-coördinator zal liggen op onze kantoorautomatisering. Het is van 
groot belang dat alle geautomatiseerde kantoorprocessen goed verlopen. Daarnaast 
verwachten wij dat je met voorstellen komt voor het verhogen van de 
gebruikersvriendelijkheid, efficiëntie en de betrouwbaarheid van onze systemen.  

Als coördinator zorg je voor de ontwikkeling van de strategische plannen en de 
afstemming met de rest van de organisatie. Je hebt een direct contact met ICT-
bedrijfsautomatisering en de Manager Farms als het gaat om gebruik van servers, 
beveiliging en het beleid over de aanschaf van hardware en software. 

Je rapporteert aan de Manager Staff.  

 

WERKZAAMHEDEN OP HOOFDLIJNEN  
 Coördineren van de ICT-kantoorautomatisering 
 Strategie ontwikkelen voor optimalisatie en betrouwbaarheid  
 Uitwerken van nieuwe ideeën om processen te automatiseren of nieuwe 

platforms te ontwikkelen 
 Beleid opstellen m.b.t. beveiliging voor gehele ICT 
 Beheer van de servers, audiovisuele middelen, marketing automation en de 

hardware en software 
 Opstellen specificaties voor hardware en softwareapplicaties 

Zorg jij voor de 

professionalise-

ringsslag die we 

willen maken?   



  

Breng jij onze 
kantoorautomatisering naar 
een hoger niveau? 

 

 

  

 

 

 

“  ONS AANBOD 

Wij bieden een nieuwe en afwisselende functie met veel uitdaging binnen een snel groeiend en ambitieus bedrijf. 
Je krijgt alle ruimte om je expertise te combineren en innovatie te initiëren, samen met zeer kundige collega’s. 

Je werkt vanuit ons kantoor in Lelystad en kunt - als de werkzaamheden dat toelaten - ook vanuit huis werken. We 
werken met flexibele werktijden en onze arbeidsvoorwaarden, zoals het salaris, verlofdagen, eindejaarsuitkering 
en pensioen zijn marktconform. Daarnaast krijgt elke medewerker een duurzaam inzetbaarheidsbudget. Voor de 
besteding hiervan kan gekozen worden uit een aantal bestedingsdoelen, waaronder employability, extra verlof of 
een gedeeltelijke uitbetaling. 

FUNCTIE-EISEN 
 Kennis van actuele hardware en softwareprogramma’s   
 Kennis van de nieuwste technologische ontwikkelingen 
 Kennis en ervaring met applicaties als Windows,  

MS-office en Sharpspring 
 Minimaal 5 jaar relevante werkervaring 

 

COMPETENTIES 
 Initiatiefrijk 
 Proactief  
 Communicatief vaardig 

COÖRDINEER JIJ STRAKS ONZE KANTOORAUTOMATISERING? 
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Anja Jongejan (Manager Staff). 
Telefoonnummer: 0320 – 252 294. 

Wil je in aanmerking komen voor deze uitdagende baan? 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 


