
Aqcuisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Heb je een achtergrond in de melkveehouderij? Wil je jouw kennis en ervaring inzetten om de 
lokale boer te helpen zijn bedrijfsvoering te optimaliseren? Lees dan verder!

Kom jij ons team versterken?

Wij zijn op zoek naar een:
 

Bedrijfsadviseur 
(Farm Management Support)
Fulltime - 40 uur 

Wat ga je doen? 
Als bedrijfsadviseur begeleid je melkvee
houders in hun transitie naar automatisch 
melken en/of voeren. Vervolgens ondersteun 
en coach je de boeren, om hun melkveehoude
rij verder te optimaliseren. Dit advies bereid  
je voor, door gebruik te maken van alle 
beschikbare data uit de Lely producten en 
onze managementsoftware. De veehouder 
heeft naast jou, vaak ook andere adviseurs in 
de arm. Dit betekent dat je multidisciplinair 
samenwerkt met bijvoorbeeld veeartsen en 
voeradviseurs. Je bent in deze rol heel vrij 
om je eigen agenda in te delen en samen met 
collega’s klantbezoeken te plannen. In je eigen 
regio bouw jij de vertrouwensband op met de 
melkveehouders en bij vragen zullen zij dan 
ook rechtstreeks contact zoeken met je!

•  Adviseren en begeleiden van de melkvee
houder bij de transitie naar automatisch 
melken en voeren;

•  Analyseren van de bedrijfsprestatie van 
bestaande klanten d.m.v. het verwerken van 
alle beschikbare data in een adviesrapport 
met verbeterpunten;

•  Instrueren en begeleiden van klanten bij het 
gebruik van T4C managementsoftware; 

•  Adviseren van en samenwerken met 
collega’s van het Lely Center Delta en Lely 
Nederland;

•  Organiseren, leiden en opvolgen van  
gebruikersbijeenkomsten.

Wat breng je mee?
•  Hboopleiding in agrarische richting  

(veehouderij); 
•  Kennis en ervaring met automatiserings

oplossingen voor de melkveehouderij is een 
pré (melken, voeren, diergezondheid);

•  Je bent sterk in het aangaan en onderhou
den van relaties, initiatiefrijk en proactief;

•  Je beschikt over een tactisch en strategisch 
denkvermogen, maar je weet ook hoe je dit 
in de praktijk kunt brengen;

• Je woont in de regio Drenthe.

Wat bieden we jou?
Je krijgt de unieke kans melkveehouderijen in 
jouw regio beter te leren kennen. Doordat je 
dagelijks over de vloer komt bij je klanten, zie 
je veel en bouw je ontzettend veel kennis en 
expertise op over de succesfactoren van een 
bedrijf. Hierdoor ontwikkel je jezelf tot specia
list en een gedegen gesprekspartner.   

Verder
•  Werken bij een van de meest innovatieve 

bedrijven in de agrarische sector;  
•  Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder  

34 vakantiedagen, auto van de zaak;
• Flexibiliteit in werktijden en werklocaties;
•  Vrijheid in het organiseren van je eigen 

werk;
•  Onze eigen Lely Academy met een ruim 

aanbod van opleidingen en trainingen.

Sollicitaties kun je richten aan:

T.a.v. Ingrid Sangers Corporate recruiter: ingrid.sangers@synerlogic.nl 
Vragen over de functie: 06   39 00 64 47


