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Vanuit Lelystad werken dagelijks zo’n 85 mensen aan het ontwikkelen, delen en
implementeren van kennis over voeding voor landbouwhuisdieren (rundvee, pluimvee en
varkens). Met die kennis draagt SFR bij aan het op een verantwoorde en efficiënte manier
voeden van de wereldbevolking. Met haar kennis, kunde en eigen onderzoeksfaciliteiten is
SFR wereldwijd dé organisatie op het gebied van diervoeding .

BEDRIJFSLEIDER RUNDVEE
In Lelystad staat onze moderne melkveehouderij met ca. 230 melkkoeien, en bijbehorend
jongvee, met een gemiddeld productieniveau van meer dan 10.000 kg/koe. Binnen onze
boerderij voeren wij nutritioneel onderzoek uit.
Als bedrijfsleider ben jij verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering en geef je
leiding aan jouw team om zo tot een goede performance te komen. Het nutritionele
onderzoek wordt opgezet door onze onderzoekers en jij zorgt voor de juiste uitvoering, in
samenwerking met de collega’s van het onderzoekscentrum en het lab. Daarnaast speel je
een belangrijke rol bij de vertaling van de ontwikkelingen op het gebied van voeding en
melkveehouderij naar ons eigen bedrijf.
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen op het
gebied van veevoeding? Wil jij straks de drijvende kracht achter ons melkveebedrijf zijn?
Dan is de functie van Bedrijfsleider Rundvee echt wat voor jou!

WERKZAAMHEDEN OP HOOFDLIJN
Haalt jouw

Verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering
Leidinggeven aan 5 dierverzorgers en zorgen voor de werkplanning
Meewerkend voorman (wisselende diensten)
Uitvoeren van de praktische zaken rondom het onderzoek
Samenwerken met de collega’s van het kantoor
Het geven van rondleidingen
Beantwoorden van vragen van opdrachtgevers
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“

ALS BEDRIJFSLEIDER COMBINEER JE
HET STALMANAGEMENT MET HET
UITVOEREN VAN HET ONDERZOEK

ONS AANBOD
Wij bieden een afwisselende functie die alles in zich heeft om jouw kennis van de melkveehouderij te combineren met
ons onderzoek. Samen willen we ons bedrijf naar een hoger niveau brengen. Je krijgt alle ruimte om met eigen
initiatieven te komen en het bedrijf te leiden alsof het jouw eigen onderneming is.

In de praktijk vallen er ook werkzaamheden buiten de reguliere werktijden, zoals bijvoorbeeld afkalvingen. Hiervoor is
het handig om in de buurt te wonen of in één van onze bedrijfs(huur)woningen op het terrein.

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, zoals scholing, extra verlof of een gedeeltelijke uitbetaling.

FUNCTIE-EISEN
MBO+/HBO werk- en denkniveau
5 jr. (praktische) ervaring in melkveehouderij
Leidinggevende ervaring
Communicatief vaardig
Protocollair en nauwkeurig werken

COMPETENTIES
Leidinggeven (operationeel, taakgericht)
Ondernemerschap
Samenwerking
Marktgerichtheid
Efficiency van het werk

PRÉ
Affiniteit met techniek en onderzoek
Kennis en ervaring van de wet- en regelgeving
Bijdragen leveren aan cursussen

BEN JIJ ONZE NIEUWE BEDRIJFSLEIDER RUNDVEE?
Tijdens een kennismakingsgesprek praten we graag verder over jouw wensen en onze mogelijkheden. Voor vragen over de
functie kan je contact opnemen met de heer Martin Vrijkorte (Manager Farms).
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

