Schouten Advies B.V.
Manager Feed Consultancy & Business Development (MT-lid)
Ben jij een sterke en commerciële teamleider met ervaring in kwaliteit, veiligheid en
duurzaamheid binnen de diervoedersector? Heb je leiderschap in je en ben je toe aan een
uitdagende, veelzijdige functie? Zou je graag terechtkomen in een informele, internationaal
georiënteerde organisatie? Kom dan werken bij Schouten Advies!
Schouten Advies BV is al 30 jaar gespecialiseerd in het begeleiden en adviseren van bedrijven die
actief zijn in de breedste zin van het woord in de voedselketen en aanverwante sectoren. Schouten
Advies BV biedt advies en ondersteuning op het gebied van kwaliteit, (arbeids-)veiligheid, en
duurzaamheid in de feed en food industrie. Het klantenbestand omvat bedrijven van
eenmansbedrijven tot coöperaties en grote multinationals. Wereldwijd worden ondernemingen
bediend, al zit het grootste deel van het klantenbestand nu nog in Nederland, België en Duitsland.
De groei-ambitie van het bedrijf en de uitbreiding van het team vraagt om de invulling van de vacature
van Manager Feed Consultancy & Business Development.

Functie
Realiseren van internationale groei, optimale dienstverlening en je team naar het ‘next level’
leiden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leiding geven aan, coachen en ontwikkelen van het Feed team, bestaande uit 10 consultants.
Verantwoordelijk voor het functioneren van het team en teamleden (aan de hand van team- en
persoonlijke doelen/KPI’s), eerste aanspreekpunt voor medewerkers voor personeelszaken en
andere vragen.
Met voortdurend enthousiasme initieer en faciliteer je veranderingen en stimuleer je een open
en lerende cultuur in het team.
Verantwoordelijk voor het realiseren van de omzet- en winstdoelstellingen van het feed-team.
Opbouwen en onderhouden van warme relaties met feed bedrijven binnen (en in latere fase
ook buiten) België en Nederland.
Het signaleren en analyseren van trends en marktontwikkelingen, hier samen met het team
proactief op inspelen en deze vertalen naar kansen en concepten voor zowel interne
toepassingen als voor klanten.
Zoeken in de markt naar interessante nieuwe business opportunities, actief benaderen van
potentiële en bestaande klanten (in binnen- en buitenland), inventariseren van de
verschillende behoeften, het schrijven van offertes en deze omzetten in projecten.
Zorgdragen voor het hooghouden en bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening van
Schouten Advies.
Onderdeel van het MT-team. Je rapporteert aan de Directie.

Profiel
Als proactieve teamleider met gevoel voor commercie en verstand van kwaliteit in de
diervoedersector maak jij het verschil
Functie-eisen
•

Een afgeronde opleiding op hHboBO- of /wWoO- niveau in een agrarische richting,
commerciële richting, kwaliteitszorg, voedselveiligheid, levensmiddelentechnologie of
vergelijkbaar.

•
•
•
•

Minimaal enige jaren ervaring opgedaan in commerciële en/of technische functies binnen de
(feed)industrie bijvoorbeeld als Consultant, Account Manager, Sales Manager, Product
Manager of Technical Service.
Afhankelijk van je achtergrond heb je praktische kennis van en ervaring met één of meerdere
kwaliteitssystemen zoals GMP+, FSA, SKAL, VLOG, ISCC, ISO 22000 of vergelijkbaar.
Internationale ervaring en een internationaal netwerk in de (feed) industrie is een plus.
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Kennis van meerdere talen is
een pre.

Competenties
•
•
•
•
•
•

Technisch-commercieel talent die gaat voor duurzame relaties.
Goede contactuele en organisatorische vaardigheden.
Coachende teamleider die veranderingen kan doorvoeren.
Gesprekspartner op diverse niveaus met goede onderhandelingsvaardigheden.
Betrokken, gedreven en klantgericht.
Zelfstandig, ondernemend en initiatiefrijk.

Standplaats
Combinatie van kantoor in Giessen, thuiswerken en bij de klant.

Aanbod
Wat heeft Schouten Advies BV te bieden?
Jouw toekomstige collega’s zijn stuk voor stuk ervaren specialisten op het gebied van veiligheid- en
kwaliteitszorg en adviseren hun klanten vanuit hun kennis van en betrokkenheid bij de sector. Naast
een competitief salaris, biedt Schouten Advies uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, een auto
van de zaak, 36 vakantie-/adv dagen, opleidingsmogelijkheden en een premievrij pensioen.

Reageren
Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan via www.ceresrecruitment.nl. Voor meer informatie kun je
terecht bij Marie Teeuwen, telefonisch bereikbaar op 06 30 958 760. Uitgebreide informatie over de
organisatie is te vinden op www.schoutenadvies.nl
Schouten Advies BV heeft de werving en selectie voor de vacature Manager Feed Consultancy &
Business Development exclusief uitbesteed aan CeresRecruitment. Een persoonlijkheidsvragenlijst
maakt onderdeel uit van de procedure.

