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Sc hothorst Feed Research 
SFR staat wereldwijd bekend om haar onderzoek naar efficiënte en verantwoorde voeding voor 
landbouwhuisdieren. Vanuit Lelystad werken we dagelijks met 85 collega’s aan de ontwikkeling en het 
de len van kennis. SFR heeft de beschikking over een goed geoutil leerd laboratorium, gecertificeerd 
volgens GMP TS4.1. Hier worden verschillende analyses uitgevoerd die nodig zijn om de kwaliteit van de 
gr ondstoffen en voeders te controleren als mede de monsters die afkomstig zijn van de dierafdelingen. 
W e voeren technieken uit als; Gravimetrie (Weende analyses), spectrofotometrie (UV/Vis, NIR), extracties 
en microbiologie. 

Manager laboratorium 
Voor de functie Manager Laboratorium zijn we op zoek naar een resultaatgerichte en 
gedreven kandidaat met managementervaring die in staat is zijn/haar team te leiden in 
een dynamische omgeving.  

Als hoofd van het laboratorium geef je leiding aan ca. 10 medewerkers. Naast je focus 
op people management pak je ook overkoepelende projecten op, zoals kwaliteit (het 
laboratorium is GMP TS4.1 gecertificeerd), de automatisering en het verder 
stroomlijnen van processen op de afdeling. Je geeft leiding aan zowel de chemisch 
analisten als aan de zoötechnische medewerkers. Je bent ondernemend, besluitvaardig 
en hebt oog voor onze klanten.  

Je bent in deze functie verantwoordelijk voor de profit & loss van de afdeling. Je zorgt 
natuurlijk voor de algehele dagelijkse leiding, voor de planning van het lab en voor een 
goede personeelsbezetting. Je rapporteert direct aan de directie en je stelt de 
investeringsplannen voor het lab op. Daarbij initieer je relevante innovaties en zorg je 
dat het strategisch plan wordt uitgevoerd binnen de begroting.  

WERKZAAMHEDEN OP HOOFDLIJNEN 
Aansturen, ondersteunen en coachen van de laboratoriummedewerkers 
Overleg en afstemming met andere afdelingen 
Signaleren van knelpunten m.b.t. de continuïteit en kwaliteit van de 
dienstverlening en werken aan procesverbeteringen 
Strategie voor het lab binnen SFR bepalen in samenwerking met het MT  
Optimaal inzetten van mensen en middelen en het zorgdragen voor een optimale 
kwaliteit en effectieve bedrijfsvoering binnen de afdeling 
Kwaliteitsbewaking van de laboratoriumactiviteiten 

Affiniteit met de 
veehouderij en/of 

humane of dier-
voeding is een pré
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Je bent een teamplayer 
en kan communiceren 

op verschillende niveaus 

COMPETENTIES 
Coachend leiderschap 
Resultaatgerichtheid  
Klantgerichtheid  
Plannen en organiseren 
Kwaliteitsbewustzijn  
Analytisch vermogen 

BEN JIJ ONZE NIEUWE MANAGER LABORATORIUM? 
Voor vragen over de functie kan je contact opnemen met Henk den Hartigh (Hoofd Laboratorium) of Lieuwe Roosenschoon 
(Algemeen Directeur). 

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 

Kan je niet alle eisen afvinken, maar mogen we jou echt niet laten lopen? Solliciteer en overtuig ons. We zijn erg benieuwd naar de 
kwaliteiten die jij denkt toe te voegen aan onze organisatie. 

 

 

 

 

 

 

“  

ONS AANBOD 

Wij bieden een aanstelling voor een uitdagende en afwisselende functie in een ambitieuze organisatie die volop in 
beweging is. Zo zijn er veel ontwikkelingen van In Vivo naar In Vitro technieken. Je krijgt alle ruimte om je ervaring – en 
affiniteit met wetenschap – te combineren met de dagelijkse praktijk en innovaties te initiëren. Dit in goede samenwerking 
met zeer kundige collega’s.  

Onze arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, eindejaarsuitkering, verlofdagen en pensioen zijn goed voor je geregeld en 
marktconform. We hebben ook regelingen voor fiscaal voordeel en bieden onze medewerkers een Duurzaam 
Inzetbaarheids Budget dat naar eigen wens te besteden is. Zo kan je kiezen voor extra vakantiedagen, een gedeeltelijke 
uitbetaling of het volgen van scholing. SFR hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor 
tal van mogelijkheden.  

FUNCTIE-EISEN 
Afgeronde laboratoriumopleiding op min. hbo-niveau 
10 jaar werkervaring waarvan >5 jaar ervaring als 
leidinggevende 
Kennis en ervaring met het opstellen van protocollen, 
richtlijnen en procedures 
Initiatiefrijk, besluitvaardig en stressbestendig 
Communicatief sterk en goede sociale vaardigheden 
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