
VACATURE 
Ter versterking van onze onderneming zijn we op zoek naar een: 

Technisch Specialist Rundvee 

Wat bieden we? 
• Een plek binnen een enthousiast team in een snel groeiend bedrijf gevestigd te  Leeuwarden; 
• Leuke collega’s die voor jou klaar staan; 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling; 
• Je bent nooit klaar met leren want de sector blijft in beweging en jij dus ook…; 
• Je rijdt in een van de mooiste regio’s van Nederland maar staat wel eens te wachten voor een open brug... 

Kom jij ons team versterken? 
Ben je er van overtuigd van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor ons bedrijf?  Stuur dan je sollicitatie 
met CV naar Andries Sneep: a.sneep@hooglandbv.nl  
Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op www.hooglandbv.nl of op Facebook. 

Zomaar een werkdag als Specialist Rundvee:  
Je begint de week in Leeuwarden met je team en spreekt samen de plannen door voor de komende week. Vervol-
gens stap je in de auto en rijdt je samen met een collega 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 samen aan de slag om het 
rantsoen voor het melkveebedrijf verder te optimaliseren. Je stemt de aanpassingen af met de productie in Leeu-
warden. ‘S middags heb je een symposium waarin specialisten van over de hele wereld vertellen over de laatste 
onderzoeksresultaten op het gebied van melkveehouderij. Jij pakt de highlights eruit en zet die om in praktische 
invulling voor jouw collega’s en ons bedrijf.  

Jouw specificaties: 
• HBO/WO denk- en werkniveau; 
• Gek op koeien, je wilt er alles van weten; 
• Nieuwsgierig, ziet innovaties en mogelijkheden voor verbeteringen; 
• Je bent communicatief, hebt een flexibele instelling en een doorpakker & teamplayer. 

Functie eisen: 

• Je bent de specialist die het team van rundvee adviseurs technische ondersteunt; 
• Je bent altijd op zoek naar de beste innovaties in de sector en zet die in de praktijk in; 
• je adviseert en geeft productinformatie aan je collega’s en aan de klanten;  
• je bent in staat om een klantenbestand te helpen verzorgen en tevens verder uit te bouwen; 

Functie omschrijving: 

Als Technisch specialist rundvee bij Hoogland B.V. ben je dé vraagbaak voor onze rundvee adviseurs. Je ver-

zamelt kennis over alles wat met melkvee te maken heeft. Uit onderzoeken, publicaties maar ook bij lezingen 
en presentaties weet jij de juiste informatie voor het team te verzamelen. Verder ben je altijd op zoek naar de 
nieuwste ontwikkelingen en innovaties in de sector en zorg je dat deze worden toegepast binnen ons bedrijf. Je 

maakt onderdeel uit van zowel het rundvee team als dat van de mengvoerproductie. Dat wil zeggen:  je signa-
leert zaken die in de praktijk spelen maar weet dat ook te vertalen naar praktische oplossingen van onze dier-
voeder en mineralen productie in onze eigen fabriek.  


