
Vacature: technisch medewerker binnendienst 

Functie omschrijving 

Als technisch medewerker binnendienst ben jij diegene die onze buitendienst collega ’s 
ondersteunt op het gebied van rundveevoeding. Zij beoordelen in de stal de rantsoenen, 
mest en productie resultaten. Jij past vervolgens rantsoenen aan en maakt nieuwe re-
cepten voor onze premixen.  
Verder werk je actief om de mineralenkringloop van onze klanten zo efficiënt mogelijk te 
maken. Tevens hoort ondersteuning op het gebied van de voedselveiligheid tot je taken. 
Je bent flexibel, werkt gestructureerd en accuraat, ook onder druk en weet prioriteiten te 
stellen. Je hebt geen 8-5 mentaliteit.  

Ter versterking van onze administratie zijn we op zoek naar een:  

Technisch medewerker binnendienst veehouderij m/v 

Functie eisen 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in 
woord en schrift 

• HBO werk- en denkniveau 
• Kennis van diverse software pakketten zoals 

MS office 
• Je bent een service gerichte teamplayer die 

wil samenwerken om gemeenschappelijke  
bedrijfsdoelen te bereiken 

• Je bent leergierig, initiatief nemend. Hebt inte-
resse om een eigen visie te ontwikkelen over 
relevante ontwikkelingen in het werkveld 

• Je bewaakt kwaliteitseisen en werkt volgens 
procedures en planning. Zodoende heb je je 
werkzaamheden onder controle; 

• Je kunt gemakkelijk schakelen tussen de ver-
schillende werkzaamheden,  

• Je bent klant- en  service gericht en hebt affini-
teit met de agrarische sector; 

Wat bieden we? 
• Een uitdagende functie bij een dynamische 

onderneming  
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
• 4-5 dagen / week 

Bedrijfsprofiel 
Hoogland BV, gevestigd te Leeuwarden,  is 
een handelsonderneming welke actief is in de 
agrarische sector. In 1854 is het bedrijf begon-
nen als graanhandel en is in ruim honderd jaar 
uitgegroeid tot een in- en verkooporganisatie 
actief in de Noordelijke provincies.  Hoogland 
BV is actief op het gebied van diervoeders, 
meststoffen, gewasbescherming, zaaizaden en 
granen. Met een team van adviseurs, chauf-
feurs, loods medewerkers, operators, admini-
stratief medewerkers en een tweekoppige di-
rectie  is het een van de snelst groeiende agra-
rische ondernemingen in Noord Nederland. 
Vanaf 2017 beschikt het bedrijf over een eigen 
mengvoerfabriek voor productie van diervoe-
ders . Naast haar hoofdvestiging in Leeuwar-
den heeft het een nevenvestiging /zusterbedrijf 
n Westernieland (Gr.). Het bedrijf heeft ca. 40 
medewerkers. Voor meer informatie zie ook 
facebook en www.hooglandbv.nl 

Kom jij ons team versterken? 
Ben je er van overtuigd van toegevoegde waar-
de te kunnen zijn voor ons snelgroeiende bedrijf 
en zin in genoemde functie? 
Stuur dan je gemotiveerde sollicitatiebrief met 
uitgebreide CV naar dhr. S. Bakker 
s.bakker@hooglandbv.nl 
 
 


