
 
 
 
 
Wil je een job waarin je vele talenten ruim aan bod komen? Waarin je niet alleen een beroep doet op 
je technische kennis, maar die ook verstaanbaar weet over te brengen naar anderen? Waarin je de 
veevoederadditieven waarvoor je verantwoordelijk bent uitdraagt naar de buitenwereld, in dit geval 
letterlijk wereldwijd? Hou je ervan veel in het buitenland te zijn en daar in te staan voor een veelheid 
aan interessante taken, van technische ondersteuning van je producten tot de marketing ervan? In dat 
geval is deze uitdagende job iets voor jou. 

Huvepharma® is op zoek naar een 
Product Manager Feed Additives 
 
Het bedrijf 
Huvepharma® is een wereldwijd farmaceutisch bedrijf met een focus op de ontwikkeling, productie en 
marketing van geneesmiddelen. Deze pijlers vormen de basis van de bedrijfsnaam Huvepharma®: 
HUman and VEterinary PHARMAceuticals. Het bedrijf heeft productievestigingen wereldwijd en is 
actief in alle deelgebieden, van behandeling tot preventie. Een groot deel van de Animal Health 
Division bestaat uit de productie van voederadditieven zoals coccidiostatica, enzymen en probio-
tica. Door de razendsnelle groei is Huvepharma® op zoek naar een Product Manager Feed Additives. 

 
Functie 
  
Wereldwijd jouw portfolio positioneren en ondersteunen 
 

• Als Product Manager Feed Additives bouw je mee aan de groei van Huvepharma® wereldwijd. 
• In eerste instantie ben je verantwoordelijk voor een aantal bestaande veevoederadditieven die 

je internationaal ondersteunt. Later kunnen nieuwe producten aan je portfolio toegevoegd 
worden. 

• Je bent de coördinerende spil in al je projecten en stuurt de samenwerking tussen de 
verschillende afdelingen aan om je product zo goed mogelijk in de markt te zetten. 

• 40% van de tijd bevind je je in het buitenland. Je geeft er technische trainingen aan de sales 
force, biedt ondersteuning aan distributeurs en bezoekt key accounts. Daarnaast neem je deel 
aan beurzen.  

• Je schrijft en volgt business- en marketingplannen op en rapporteert aan de Global Marketing 
Director. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Profiel 
 
Enthousiaste en creatieve initiatiefnemer  
 
Functie-eisen 
 

• Minimaal een Master diergeneeskunde, bio-ingenieur of industrieel ingenieur landbouw, een 
extra business-schooldiploma is een meerwaarde. 

• Sterke interesse in nutritie en/of veehouderij. 
• Uitstekende kennis van de Engelse taal. 
• Bereid om 40% van de tijd wereldwijd te reizen. 

 
Competenties  
 

• Flexibel, initiatiefrijk en oplossingsgericht. 
• Goede communicatieve vaardigheden. 
• Teamspeler. 
• Goed analytisch vermogen. 
• Ondernemend en zelfstandig. 

 
Standplaats   
Antwerpen, Berchem. Ook vlot bereikbaar per trein. 
40% van de tijd in het buitenland. 
 
Aanbod   
Huvepharma® biedt een uitdagende en gevarieerde functie binnen een succesvolle en ambitieuze 
organisatie in een internationale omgeving. Ruimte voor eigen ontwikkeling en doorgroei-
mogelijkheden zijn volop aanwezig. Uiteraard gaat deze functie samen met een competitief en 
aantrekkelijk loonpakket, aangevuld met diverse extralegale voordelen. 
 
Reageren 
Huvepharma® heeft de Werving en Selectie voor de vacature van Product Manager Feed Additives 
exclusief uitbesteed aan Ceres Recruitment. 
Voor informatie kun je terecht bij Reinhilde Petiels, telefonisch bereikbaar op +32 (0)486 32 16 68. 
Sollicitaties uitsluitend via www.ceresrecruitment.be. 
Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op www.huvepharma.com. 
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure. 
 
Ceres is de Recruitment, Interim Solutions en Executive Search specialist voor agri- en foodvacatures 
gericht op Bachelors en Masters. Wij 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 Sciences, 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. 


