
 
 
 
 
Nuscience, Subsidiary of Royal Agrifirm Group 
Scientific & Technical Data Manager (Raw Materials) 
 
Nuscience is een wereldwijde speler in premixen, concentraten, nutritionele concepten en additieven 
in de diervoedingsindustrie. Nuscience, onderdeel van de Royal Agrifirm Group heeft op dit moment 
ongeveer 1200 medewerkers in dienst en levert haar producten in meer dan 80 landen. De groep 
genereert een jaarlijkse omzet van meer dan € 450 miljoen en heeft wereldwijd 12 productielocaties. 
Om verdere groei te garanderen zijn wij op zoek naar een Scientific & Technical Data Manager. 
 
Functie 
 
Wetenschappelijke en technische data beheren 
 

• Je bent verantwoordelijk voor de technische voorbereiding van de aankoop van grondstoffen 
en beheert deze informatie in de database. 

• Proeven opstarten, coördineren en rapporteren naar aankoop, waarbij je ook technische en 
functionele eigenschappen van grondstoffen analyseert en evalueert. 

• Je bouwt, onderhoudt een netwerk met toeleveranciers en wordt hun technisch 
aanspreekpunt. 

• Je werkt nauw samen met de afdelingen product development, inkoop, labo, R&D, nutritie, 
kwaliteit en productie. 

• Je geeft interne trainingen, advies en verzorgt de communicatie omtrent grondstoffenkennis. 
• Als Scientific & Technical Data Manager rapporteer je rechtstreeks aan de Product 

Development Manager. 
 

Profiel 
 
Ingenieur met een uitgesproken passie voor grondstoffen 
 
Functie-eisen 
 

• Master diploma in de toegepaste wetenschappen (bio-ingenieur, industrieel ingenieur etc.). 
• Minimum 3 jaar relevante ervaring  in nutritie, formulatie, kwaliteit, product development, 

aankoop grondstoffen in Feed of Food. 
• Goede kennis Nederlands en Engels.  
• Kennis van grondstoffen/voederadditieven is een sterke plus. 

 
Competenties 
 

• Teamspeler, relatiebouwer. 
• Vlotte communicator. 
• Je werkt nauwkeurig en kan uitstekend organiseren. 
• Enthousiast en weet van aanpakken. 

 
 
 
 



 
 
 
Standplaats  
Drongen. 
 
Aanbod 
Een boeiende inhoudelijke en uitdagende functie binnen een dynamische en succesvolle 
internationale organisatie. De functie gaat uiteraard samen met een competitief en aantrekkelijk 
loonpakket, aangevuld met diverse extralegale voordelen. 
 
Reageren 
Nuscience Group heeft de Werving en Selectie voor de vacature van Scientific & Technical Data 
Manager exclusief uitbesteed aan CeresRecruitment. 
Voor meer informatie kun je terecht bij Reinhilde Petiels, telefonisch bereikbaar op +32 486 32 16 68. 
Sollicitaties uitsluitend via www.ceresrecruitment.be. 
Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op www.nuscience.be. 
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure. 
 
CeresRecruitment is de Werving & Selectie en Executive Search specialist in de Food & Agri business 
gericht op Bachelors en Masters. Zij werken met een omvangrijke database, social media en gerichte 
wervingscampagnes. International recruitment met een groot netwerk (o.a. Europa, Azië, Afrika, Zuid-
Amerika) en kantoren in Nederland, Duitsland, België en Polen. De marktgebieden zijn: Food, Agri, 
Retail (FMCG/ OOH), Levensmiddelentechnologie, Food Technology, Nutrition, Biobased, Life 
Sciences, Animal Scienes, Agro chemicals, Veterinaire pharma, Techniek, Horticulture, Plant 
Sciences, Organic Agriculture, Sierteelt en Tuinbouw. De functiespecialisaties, zowel vaste als interim 
posities zijn: General Manager(s), Directie, Sales & Marketing, Financieel, Human Resources (HRM), 
Operations, Logistiek (Supply Chain), Inkoop, Buyer, Trader, Research & Development (R&D), 
Voedingsmiddelentechnoloog, Nutritionist, Kwaliteit (QA / QESH), Engineering, Projectmanagement 
en Procestechnologie. 
 

http://www.ceresrecruitment.be/
http://www.nuscience.be/

