Op een modern melkveebedrijf is alles gericht op een gezonde toekomst met een goed rendement. Dat begint bij vitale
koeien, die optimaal gevoerd worden op basis van ruwvoer van eigen grond. Bij VIB kijken we daarom verder dan alleen
naar voeding. Wij kijken naar de samenhang van drie belangrijke pijlers; de bodem, het voer én de koe.
VIB analyseert verschillende data met behulp van eigen indexen en verbindt deze in praktisch en onafhankelijk totaaladvies richting de ondernemer.
Dat is de basis voor de ondernemer om het bedrijf te optimaliseren en zal leiden tot een rendementsverbetering en
duurzamere bedrijfsvoering.

Wij zoeken een: ervaren adviseur melkveehouderij (werkgebied: Noord- en
Midden-Nederland)
Die in staat is om de melkveehouder in beweging te brengen. Door deze te adviseren en te voorzien van scherpe inzichten en praktische tips zodat bedrijfsdoelen behaald kunnen worden en balans wordt aangebracht in de elementen
bodem, voer en koe.
Een adviseur die sparringpartner zal zijn als het aankomt op strategische bedrijfskeuzes voor ondernemers en die de
groeiambitie van VIB helpt te verwezenlijken met het uitbreiden van ons klantenbestand.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Opbouwen en onderhouden van relaties met bestaande én nieuwe klanten;
• Adviseren over optimalisatie van bedrijfsresultaten bij melkveehouders;
• Vertalen van data in praktisch advies;
• Samenwerken met interne specialisten;
• Geven van lezingen en cursussen;
Wat verwachten wij van onze nieuwe collega:
• Je hebt minimaal HBO-opleidingsniveau of overeenkomstig werk- en denkniveau;
• Je beschikt over communicatieve vaardigheden en commercieel inzicht;
• Je hebt ervaring in advisering of coaching van agrarisch ondernemers;
• Op de hoogte van actualiteiten en regelgeving in de melkveehouderij;
• Bij voorkeur woonachtig in Noord-Nederland

Wat bieden wij:
Een uitdagende functie bij een betrouwbare, groeiende organisatie. Je maakt onderdeel uit van een team van onder
andere adviseurs en diverse specialisten op gebied van bodem, voeding, diergezondheid en rendement. Gezamenlijke
kennis die wordt ingezet om onze klanten zo goed mogelijk te adviseren. Ons bedrijf kenmerkt zich door een no-nonsense cultuur, met ruimte voor eigen initiatief waarbij het belang van de melkveehouder voorop staat. Door onderzoek,
innovatie, kennisoverdracht en het aangaan van samenwerkingen proberen we vroegtijdig in te spelen op ontwikkelingen in de markt.
Je ontvangt een passende en goede beloning en er kan een keuze gemaakt worden tussen een leaseauto of eigen vervoer waarbij de kilometerkosten met eigen vervoer worden vergoed.
Herken jij je in bovenstaande?
Wil jij jouw kennis en motivatie omzetten in praktisch onafhankelijk totaaladvies aan melkveehouders in Noord- en Midden-Nederland? Solliciteer dan door voor 15 januari a.s. een motivatie en CV te mailen naar: mensing@vibconsulting.nl
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Marchien Ensing (0592-749292).
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