
 
   

 

Heb je als ingenieur of dierenarts zin in een uitdagende, gevarieerde functie binnen een dynamische en 
succesvolle organisatie? Wil je werken voor een internationaal opererend familiebedrijf dat inzet op de 
ontwikkeling en productie van duurzame alternatieven met een grote meerwaarde? Een bedrijf dat zich onder 
meer richt op gezonde additieven aan dierenvoeder om o.a. het antibioticagebruik te bannen? Ga je graag en 
vlot met verschillende soorten mensen om? En focus je je graag op kwaliteitsvolle producten waar je volledig 
achter kunt staan? Dan heeft CeresRecruitment de volgende aantrekkelijke opportuniteit voor jou. 
 

Proviron Animal Health 
zoekt 

Product Manager  
 
Proviron produceert en vermarkt chemische specialiteiten in haar drie sites in Hemiksem, Oostende en 
Friendly (VS). Zorg voor mens en milieu staat daarbij op de eerste plaats. Dankzij de inzet van een 200-tal 
medewerkers wordt een omzet van € 68 M (2016) gerealiseerd. Proviron ontwikkelt functionele chemicaliën 
uit hernieuwbare grondstoffen met een duidelijk herkenbare meerwaarde en die worden toegepast als 
prebiotische veevoederadditieven, ontijzingsmiddelen, weekmakers voor biopolymeren, functionele 
monomeren en surfactanten voor watergedragen systemen.  
 
Wat doet een Product Manager? 
 
Succesvolle onderzoeksprojecten vertalen naar de markt 
 

 Je bent nauw betrokken bij het R&D-programma toegepast op de varkenssector en organiseert 
regelmatig efficiëntieproeven in de markt. Je stelt protocollen op en analyseert en interpreteert de 
resultaten correct.  

 Je vertaalt onderzoeksprojecten naar wetenschappelijk gefundeerde toepassingen in de markt. 

 Door je kennis en vlotte communicatieve ingesteldheid bouw je een professioneel netwerk uit met de 
hele keten van premix- en voederfabrikanten, handelaars en zelfstandige landbouwers, integratoren 
en dierenartsenpraktijken.  

 Je gebruikt effectieve marketing-communicatietools, stelt je product goed in de markt, zorgt voor de 
updates van de website, gebruiksvriendelijke interface, visueel aantrekkelijke en overzichtelijke 
handleidingen. 

 Je geeft ondersteuning, training en presentaties. 

 Je rapporteert aan de Business Unit Manager Proviron Animal Health. 
 

Profiel 
 
Ondernemende spirit die graag in een hecht team samenwerkt 
 
Functie-eisen 
 

 Minimaal een Master verkregen door bijvoorbeeld een studie van diergeneeskunde, bio-ingenieur, 
industrieel ingenieur landbouw, HAS of WUR. 

 Minimaal vijf jaar relevante werkervaring binnen de (intensieve) veehouderij. Bij voorkeur in voeders, 
additieven of diergeneeskundige activiteiten. 

 Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal. Frans en/of Duits is een plus. 

 Bereid om te reizen 25%. 
 

 
 
 
 



 

 
Competenties 

 Relatiebouwer en netwerker. 

 Vlot omgaan met verschillende soorten mensen. 

 Strategische visie. 

 Teamspeler. 

 Initiatiefrijk en resultaatgericht. 

 Goed analytisch vermogen. 

Standplaats   
Flexibel in te vullen. Om en bij de 25% reizen (Europa), Home Office en op kantoor in Hemiksem en Oostende. 
Het team Animal Health bestaat momenteel uit vier medewerkers en er wordt rekening gehouden met een 
efficiënte logistiek voor iedereen. In dit filmpje kan je alvast kennismaken met  de manager van het team, Tina 
Rogge.   
 
Aanbod   
Proviron Animal Health biedt een uitdagende en gevarieerde functie aan binnen een dynamische en 
succesvolle organisatie in een internationale omgeving. Uiteraard gaat deze functie samen met een 
competitief en aantrekkelijk loonpakket, aangevuld met diverse extralegale voordelen. 
 
Reageren 
Proviron Animal Health heeft de Werving en Selectie voor de vacature van Product Manager exclusief 
uitbesteed aan CeresRecruitment. 
Voor informatie kun je terecht bij Tom Seghers, telefonisch bereikbaar op +32 (0)483 39 10 65. 
Sollicitaties uitsluitend via www.ceresrecruitment.eu. 
Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op www.proviron.com. 
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. 

 
 

https://youtu.be/C-A3eh6wUAQ

