Schothorst Feed Research

Vanuit Lelystad werken dagelijks 85 mensen aan het ontwikkelen en delen van kennis over
voeding voor landbouwhuisdieren (rundvee, pluimvee en varkens). Met haar kennis en
kunde staat SFR wereldwijd bekend om haar onderzoek naar optimale diervoeding. Naast
optimale productie zijn ook diergezondheid, milieu en kwaliteit de uitgangspunten.

CONSULTANT PLUIMVEEVOEDING
SFR behoort tot de top 10 in de wereld op het gebied van onderzoek & consultancy
naar voeding van landbouwhuisdieren. Met onze kennis, kunde en eigen
onderzoeksfaciliteiten zijn wij dé advies-en onderzoeksorganisatie op het gebied van
diervoeding. Er wordt door deskundige onderzoekers, consultants, projectmanagers en
dierverzorgers gewerkt aan complexe vraagstukken. De balans tussen productie,
diergezondheid, milieu en kwaliteit is de basis van onze adviezen. Op dit moment
bedient SFR circa 90% van de Nederlandse markt, 25% van de Europese markt en circa
10% van de wereldmarkt.

WERKZAAMHEDEN OP HOOFDLIJNEN
Klanten in Europa en/of Zuidoost-Azië adviseren en helpen bij het implementeren van
veevoedkundige kennis en het onderhouden van goede relaties. Dit zowel in
praktische zin, als in het maken van het beleid en het strategisch plan met de klanten.
Klanten adviseren op nutritionele en voeding gerelateerde gebieden
Uitwerken en het communiceren van de wetenschappelijke kennis
SFR kennis praktisch toepasbaar maken voor de klanten
Accountmanagement
Het geven van nutritionele cursussen
Speerpunten zijn het behalen van (strategische) doelen voor de klanten en het
verhogen van klanttevredenheid

Je zorgt voor de
vertaling van
onderzoek naar
praktijk.
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“

ALS CONSULTANT PLUIMVEE
IMPLEMENTEER JE DE KENNIS
VAN SFR BIJ DE KLANT

ONS AANBOD
Wij bieden een afwisselende functie die alles in zich heeft om verder te groeien in een organisatie die volop in
beweging is. Je krijgt alle ruimte om je feed netwerk – en affiniteit met wetenschap – te combineren en innovatie
te initiëren, samen met zeer kundige collega’s. Je werkt vanuit het hoofdkantoor van SFR in Lelystad (standplaats),
onze dependance in Wageningen, bent onderweg, bij relaties of als de werkzaamheden dat toelaten kun je vanuit
huis werken.

Onze arbeidsvoorwaarden, zoals het salaris, verlofdagen, eindejaarsuitkering en pensioen zijn marktconform.
Daarnaast krijgt elke medewerker een duurzaam inzetbaarheidsbudget. SFR hecht sterk aan persoonlijke groei en
loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren
onder meer verschillende studiefaciliteiten, vergoeding van woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald
ouderschapsverlof.

FUNCTIE-EISEN
Academisch werk- denkniveau (Dierwetenschappen of Veterinair)
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
Gespecialiseerd in pluimveevoeding
Kennis van formulering van voeding en – rantsoenen in relatie tot
optimale technische resultaten, gezondheid en milieu.
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Bereidheid om circa 20% van de tijd te reizen (Europa/ Z-O Azië)

COMPETENTIES
Deskundig
Klantgericht
Gedreven en resultaatgericht
Commercieel denken en handelen
Communicatief en sociaal zeer vaardig
Creëren en onderhouden van klantrelaties

BEN JIJ ONZE NIEUWE CONSULTANT PLUIMVEE?
Voor vragen over de functie kan je contact opnemen met de heer Wim Beeks (Manager S&C) of de heer Lieuwe
Roosenschoon, Algemeen Directeur, telefoonnummer: 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
Kun 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 toevoegt aan het team.

