
 

Junior Consultant BESTMIX  
 
 

Je maakt deel uit van een dynamisch team van consultants. Je takenpakket bestaat voornamelijk uit: 
 

 Het coördineren en implementeren van BESTMIX projecten: als projecteigenaar ben je de 
             spilfiguur tussen de klant en de verschillende afdelingen binnen Adifo (ontwikkeling, customer  
             service, installatie, administratie, sales, ERP) 

 Het analyseren van klantenwensen en deze wensen vertalen naar een optimale oplossing 
 Opleidingen geven 
 Ondersteunen en adviseren van de customer-service afdeling 
 Testen van nieuwe BESTMIX versies 

 
Jouw profiel als Junior Consultant BESTMIX: 

 Je hebt een hogere opleiding genoten (bachelor agro- en biotechnologie, master biowetenschappen 
             of bio-ingenieur) en/of aantoonbare ervaring in de sector 

 Je beheerst het Nederlands en Engels (Duits is meerwaarde) en/of bent bereid een taal bij te leren 
 Je bent bereid om -tijdens de werkweek- voor korte periodes in het buitenland te verblijven (+/-50%) 
 Je bent communicatief en sociaal ingesteld 
 Je bent analytisch en gedreven 
 Je hebt een affiniteit met informatica 

 
Ons aanbod:  

 Een uitdagende functie met afwisselende taken en verantwoordelijkheden 
 Een hoge mate van zelfstandigheid om je werk zelf te regelen 
 Een internationale werkomgeving 
 Technologisch innoverend product met wereldfaam 
 Specifieke training en opleidingsmogelijkheden in functie van jouw groeiprofiel 
 Een competitief verloningspakket met bedrijfswagen en andere extra-legale voordelen 

Herken je jezelf in dit profiel? Stuur dan snel je CV met begeleidend schrijven naar jobs@adifo.be t.a.v. Ann 
Deprez. 
 

 

 



 

Over ADIFO:  
ADIFO Software, met hoofdzetel in Maldegem, is opgericht in 1974 en is een van de marktleiders op het 
gebied van gespecialiseerde software voor de internationale voeder- en voedingsindustrie. 

Onze BESTMIX formulatiesoftware wordt wereldwijd in 400 bedrijven ingezet en optimaliseert maar liefst 
12% van de wereldwijde mengvoerproductie. De gespecialiseerde sectorervaring en inzet van meer dan 100 
creatieve medewerkers vertaalt zich tevens in een modern ERP pakket van stabiele 
automatiseringsoplossingen en diensten. Adifo Software is een Microsoft Gold certified partner en bedient 
600 klanten in 60 landen. 

 


