Ben jij op zoek naar een afwisselende en uitdagende functie met veel
verantwoordelijkheid binnen de agrarische sector? Omschrijf jij jezelf als zelfstandig,
proactief en enthousiast? Solliciteer dan nu naar de functie van:

Projectmanager/Plaatsvervangend Manager
Buitendienst
(32-40 uur per week)

Wat doet SKV?
Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) certificeert bedrijven in de
kalverhouderij. Ons doel is het bevorderen van de kwaliteit van kalvervoeders en
kalfsvlees. Dit doen wij onder andere door toezicht op het gebruik van ongewenste
groeibevorderende middelen en door controle op de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf. De
controles die SKV uitvoert vinden met name plaats bij de kalverhouders en bij
slachterijen. Wil je meer informatie over welke werkzaamheden SKV doet? Bezoek onze
website: http://skv.info/
Jouw functie
In deze zelfstandige en afwisselende functie als Projectmanager ben je de spin in het
web tussen de buitendienst, binnendienst en externe partijen. Je kunt makkelijk
schakelen en voelt je aangetrokken tot een veelzijdige en afwisselende functie. Je vindt
het leuk je te verdiepen in diverse projecten m.b.t uitvoering van de regelgeving in de
kalverhouderij en te zoeken naar oplossingen voor diverse vraagstukken.
Als plaatsvervangend Manager Buitendienst verricht je diverse hand- en spandiensten
in de buitendienst en ondersteun je bij de opzet, implementatie en uitvoering van diverse
projecten binnen SKV. Daarnaast vervang je het Hoofd Buitendienst tijdens verlof.
Je bent ongeveer voor 2/3 van de tijd op kantoor in Nieuwegein werkzaam en voor de
rest van de tijd ben je door heel Nederland op pad.
We zoeken iemand die:
 Minimaal een Hbo-diploma heeft, bij voorkeur in de agrarische richting;
 Toe is aan een tweede stap in zijn loopbaan;
 Bij voorkeur enige kennis van of ervaring met controleprogramma’s en
opsporingswerkzaamheden heeft;
 Een achtergrond of werkervaring heeft in de agrarische sector;
 Zelfstandig en proactief is;
 Sterk in zijn schoenen staat;
 Over een goed analytisch en probleemoplossend vermogen beschikt;
 Gemakkelijk communiceert met verschillende type mensen;
 Woonachting is in het midden van het land of bereid is hier naar toe te verhuizen;
 Zowel individueel als in teamverband kan werken.

Dit kan je van ons verwachten:
Een zeer afwisselende en zelfstandige functie met grote verantwoordelijkheid binnen een
enthousiast team en een prettige en informele werkomgeving. Het salaris is
marktconform en met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast stellen wij een
leaseauto ter beschikking.
Enthousiast? Solliciteer dan nu en kom ons SKV-team versterken!
Stuur je CV en motivatie naar Elma Lageveen (HR) via het sollicitatieformulier op onze
website: https://www.kiwa.com/nl/nl/over-kiwa/vacatures/aankomend-projectmanagerplaatsvervangend-hoofd-buitendienst-kiwacmr/
Heb je nog vragen over deze functie of over werken bij SKV? Bel of WhatsApp Sascha
Idema (Manager Buitendienst), op 06-57 47 79 45 of Elma Lageveen op 088 998 4375.
Wij geven graag antwoord op al je vragen en maken graag kennis met je!
Acquisitie naar aanleiding van deze personeelsadvertentie wordt niet op prijs gesteld.

