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Flexibel   Dichtbij    Betrokken    Innovatief

Het mooiste beroep van de wereld?
+  je verkoopt, adviseert en geeft productinformatie aan klanten. 
+  je bent in staat om een klantenbestand te verzorgen  en tevens uit te bouwen.
+  je wilt op de hoogte blijven van ontwikkelingen en kansen in de agrarische sector.
+  je werkt in een enthousiast team van een snel groeiend bedrijf. 
+   je rijdt in een van de mooiste regio’s van Nederland 
  maar staat wel eens te wachten voor een open brug.

 VACATURE
  RUNDVEESPECIALIST  

Functieomschrijving
Je begint de week in Leeuwarden met je collega’s en spreekt samen de plannen door voor de komende week.
Vervolgens stap je in de auto en rijd je naar de eerste veehouder toe. Na een uitgebreid bezoek aan de koeien 
waarin je let op het voer, de dieren en de vertering van de mest ga je om de tafel met de veehouder om het 
rantsoen verder te optimaliseren.
Het volgende bezoek is aan een melkveehouder die ons bedrijf nog niet kent. Je informeert naar de behoeftes 
van de veehouder en kijkt of je met onze kennis en producten een oplossing voor zijn wensen kunt bieden. 
Hopelijk leert hij jou en ons bedrijf snel beter kennen!

Jouw specificaties
- Je hebt HBO denk- en werkniveau.
- Je hebt affiniteit met de melkveehouderij.
- Je bent gemotiveerd en ziet altijd een oplossing.
- Je wilt samen met ons team werken aan beter resultaat bij onze klanten.

Wat krijg je van ons
- Een goed salaris en een 13e maand.
- 25 vrije dagen.
- We betalen de helft van jouw pensioenopbouw.
- De mogelijkheid om verder te studeren.
- Een plekje in een enthousiast team binnen een snel groeiend bedrijf.
- Leuke behulpzame collega’s die voor jou klaarstaan.

Ben je er van overtuigd van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor ons bedrijf? 
Stuur dan je sollicitatie met CV naar Sieberen Bakker: s.bakker@hooglandbv.nl

Als Rundveespecialist bij Hoogland B.V. adviseer je onze klanten op het gebied van veevoeding, bemesting en 
andere technische onderwerpen.


