
 
 

Lijkt het je wat, een cruciale functie uit te oefenen in een financieel stabiel familiebedrijf dat kwalitatief en 
hoogwaardige voeders aanbiedt voor rundvee, kippen en varkens? Kijk je ernaar uit elke dag voor nieuwe 
uitdagingen te staan en die ook op te lossen? Ben je een contactvaardige teamspeler die weet dat goed 
communiceren de basis is voor succes? Ben je analytisch sterk? In dat geval heeft CeresRecruitment de 
volgende opportuniteit voor jou. 
 

Voeders Huys NV zoekt een 

Nutritionist  
 

Welke belangrijke taken zijn basis voor een nutritionist? 
 

 Je ontwikkelt voederconcepten voor rundvee, kippen en varkens. Je analyseert en beheert recepten, 
stelt ze samen, volgt ze op en optimaliseert ze. Altijd op maat van de klant.  

 Met jouw nutritionele kennis geef je ondersteuning aan accountmanagers en eindklanten. 

 Je onderhoudt een netwerk met onder meer leveranciers, kernvoederfabrikanten, overheidsinstanties 
en eindklanten. 

 Je bewaakt de kwaliteit en de veiligheid – QA, GMP – en buigt je over de correcte nutritionele 
formuleringen. 

 De ontwikkelingen in de markt houd je voortdurend in de gaten, je kijkt, bekijkt, vergelijkt en beslist.  

 Je werkt nauw samen met de huidige nutritionist en overlegt regelmatig met de directie over recepten 
en kostprijsbepaling. 

 
Onze ideale kandidaat 
 

 Is industrieel ingenieur landbouw, bio-ingenieur of dierenarts met kennis van dierenvoeding.  

 Heeft al een aantal jaar ervaring op de teller. 

 Is contactvaardig, communicatief en een echte teamspeler. 

 Werkt resultaatgericht en is zowel analytisch als conceptueel sterk. 

 Beschikt over de nodige productkennis, technisch onderlegd zijn is een meerwaarde.  

 Kan zich vlot uitdrukken in het Nederlands en heeft voldoende kennis van het Engels om vakliteratuur 
te begrijpen. Omdat contacten met Franse klanten regelmatig voorkomen, is kennis van het Frans een 
plus. Hulp en ondersteuning door een collega is mogelijk.  
 

Voeders Huys NV in het kort 
Dit dynamische familiebedrijf heeft zijn hoofdzetel in Brugge. Voeders Huys NV produceert mengvoeders voor 
varkens, pluimvee en rundvee en verdeelt zijn producten in België en Noord-Frankrijk. Het bedrijf is financieel 
stabiel en investeert continu in innovatieve productielijnen om de kwaliteit te blijven garanderen.  
 
Aanbod 
Je komt terecht in een stabiel familiebedrijf met een goede reputatie en een gezonde teamgeest. Werknemers 
krijgen een marktconform loon met heel wat extra voordelen. Op dit ogenblik neemt de jongere generatie Huys 
meer en meer de managementtouwtjes in handen. Ook voor hen staat personeelstevredenheid op nummer 
één. Ze zoeken dan ook voortdurend naar manieren die de betrokkenheid en motivatie van het personeel 
verhogen.  



 
 
Zegt deze boeiende functie je wat? 
 Voeders Huys NV heeft de Werving en Selectie voor de vacature van nutritionist 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.eu. 
Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op www.voedershuys.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.eu/
http://www.voedershuys.be/

