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Schothorst Feed Research (SFR) 
SFR voert onderzoek uit naar optimale diervoeding voor landbouwhuisdieren (rundvee, varkens en 
pluimvee). Dit vindt voornamelijk plaats in onze praktijkstallen. Met dit onderzoek wordt kennis 
ontwikkeld over de invloed van voeding op diergezondheid, vertering en nutriëntbehoefte. Daarnaast 
wordt onderzoek gedaan naar het effect op milieu en productkwaliteit. Actuele maatschappelijke thema’s 
zoals antibioticareductie, dierenwelzijn, verlaging van stikstof, fosfaat en methaanemissies spelen hierbij 
steeds vaker een belangrijke rol. 

AANGEWEZEN DIERENARTS (CHIEF VETERINARIAN OFFICER) 
Wij zijn op zoek naar een teamplayer die binnen onze organisatie de rol wil vervullen van Aangewezen Dierenarts/CVO. 
Samen met de onderzoekers, biotechnici en dierverzorgers begeleid je ons onderzoek en word je geconsulteerd 
over diergezondheid en/of dierenwelzijn. Voor de praktische veterinaire ondersteuning binnen onze drie bedrijven, 
maakt SFR gebruik van gespecialiseerde dierenartsen werkzaam bij lokale dierenartspraktijken.  

Een deel van ons onderzoek valt onder de Wet op Dierproeven. Om dit onderzoek uit te kunnen voeren, heeft SFR een 
Instantie voor Dierenwelzijn (IvD). Vanuit de IvD adviseer je over de uitvoering van onderzoek, dierenwelzijn en ethische 
afwegingen. Bovendien onderhoud je de contacten met andere organisaties (DEC, CCD, NVWA) die van belang zijn 
voor de uitvoering van het onderzoek.  

Voor deze rol zoeken we een erkende dierenarts die de verantwoordelijkheid neemt voor de bewaking van de 
diergezondheid binnen ons onderzoek, de bioveiligheid en de juiste certificering van onze organisatie en 
medewerkers. In deze functie word je de nieuwe voorzitter van onze IvD. Kom jij ons versterken voor gemiddeld 16-
20 uur per week?  

WERKZAAMHEDEN OP HOOFDLIJNEN  
Adviseren en verbinden van onderzoekers, biotechnici en dierverzorgers  
Advies geven over en implementeren van de 3-V methodiek  
Beoordelen van onderzoeksprojectvoorstellen, inbrengen van veterinaire expertise en 
het aanvragen van CCD-vergunningen 
Coördineren van opleiding en certificering van onderzoekers, biotechnici en de 
dierverzorgers 
Toezicht houden op dierenwelzijn en diergezondheid binnen onze drie 
landbouwbedrijven 
Eerste aanspreekpunt dierenwelzijn m.b.t. wetgeving, vergunningen en inrichting van de 
dierfaciliteiten 
Volgen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en dit intern uitdragen 
Bijdragen aan het onderzoeksprogramma van de R&D-afdeling 
Het uitvoeren van veterinaire/biotechnische handelingen 
Het geven van advies over bio-veiligheidsmaatregelen  

Jij bent HET 
aanspreekpunt 

voor 
diergezondheid 
en dierenwelzijn 

bij SFR! 



  

Zorg jij voor de juiste 
certificering van ons 
onderzoek? 

COMPETENTIES 
 Communicatief (woord en geschrift) 
 Probleemoplossend vermogen 
 Stressbestendig 
 Tactvol in het onderhouden van relaties 
 Efficiënt werken 
 Resultaatgericht 
 Overtuigingskracht en beïnvloeding 

BEN JIJ ONZE NIEUWE AANGEWEZEN DIERENARTS (CVO)? 
Voor vragen over de functie kan je contact opnemen met de heer Francesc Molist (Manager R&D) of de heer Lieuwe 
Roosenschoon (Algemeen Directeur), via 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. Anouk van den Heuvel.  

  AvdHeuvel@schothorst.nl 
   0320-252 294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONS AANBOD 
Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie in een ambitieuze organisatie die volop in beweging is. Je krijgt 
alle ruimte om je ervaring te combineren met de dagelijkse praktijk, in goede samenwerking met zeer kundige 
collega’s.  

Onze arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, eindejaarsuitkering, verlofdagen en pensioen zijn goed geregeld en 
marktconform. We hebben ook regelingen voor fiscale voordelen en bieden onze medewerkers daarnaast een 
Duurzaam Inzetbaarheidsbudget (DIB) aan, 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. Ons hoofdkantoor en onderzoeksfaciliteiten staan in Lelystad. We hebben daarnaast een 
dependance in Wageningen. De werktijden zijn flexibel en kunnen in overleg ingepland worden. 

FUNCTIE-EISEN 
 Erkende dierenarts met de differentiatie landbouwhuisdieren 
 Minimaal 5 jaar ervaring in de praktijk of in een gelijksoortige 

functie bij een onderzoeksinstelling 
 Certificering artikel 9 Wet op Dierproeven of bereid om deze 

te halen 
 Kennis van Wet op Dierproeven, vergunningstelsels en 

Nederlandse en Europese wetgeving omtrent dieronderzoek 




