
Nutritionist / Productmanager 
 
Feedvalid 

Durf jij vooruit te kijken en diervoedergrondstoffen 2.0 te ontwikkelen en hieraan 
extra waarde hieraan toe te voegen? Dan is de functie van Nutrionist bij FeedValid 
jouw uitdaging. 

Dit wordt jouw organisatie 
FeedValid is gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige 
diervoederingrediënten voor mengvoeder-, aquafeed- en petfood- klanten in 
Noordwest-Europa. 
FeedValid is onderdeel van Brokking Holding, een familiebedrijf dat al meer dan 
100 jaar actief is in de productie van en handel in agrarische grondstoffen. Het 
bedrijf verrijkt grondstoffen en bewerkt reststromen uit de 
levensmiddelenindustrie tot hoogwaardige en innovatieve diervoeder-
ingrediënten. 
Op een drietal eigen locaties in Nederland en Duitsland worden voormalige 
levensmiddelen (restproducten) van bakkerijen, koek- en chocoladefabrieken 
verwerkt tot kwalitatief hoogwaardige ingrediënten. Producten zoals brood, koek 
en chocolade krijgen zo een nieuwe duurzame bestemming. De fabrieken in 
Poederoijen verrijken oliezaden, peulvruchten en granen waardoor de benutting 
van de voedingsstoffen voor de dieren verbeterd wordt. 
FeedValid draagt hiermee bij aan een efficiëntere en duurzamere 
voedselproductie en voegt waarde toe aan de kwaliteit van het leven van dieren. 
Niet voor niets luidt het motto: Adding value for life. 

Wat wordt jouw rol? 
Als nutritionist heb je een vaste basis op ons kantoor in Poederoijen en ben je 
veelvuldig onderweg en onderhoud je nauw contact met onze eigen en externe 
vestigingen in Nederland en Duitsland en onze klanten. De nutritionist is 
verantwoordelijk voor ons bestaande en nieuwe assortiment van 
diervoerderingrediënten. 

Dit worden jouw werkzaamheden 
• Toezicht op bestaand productassortiment, hierin tijdig aanpassingen maken en 
nieuwe concepten introduceren; 
• Assortiment voorzien van verkoopargumenten op basis van nutritionele 
waarden en additionele eigenschappen, zoals duurzaamheid. 
• Trainingen verzorgen voor afdeling verkoop over het productassortiment. 
• Afhandeling van technische klantvragen en ook samen met sales deze klanten 
bezoeken; 
• Maken van CO2 footprint berekeningen van grondstoffen en eindproducten met 
behulp van voorhanden zijnde data en rekentool en het adviseren op het gebied 
van duurzaamheid binnen de kaders van het gestelde MVO beleid 
• Inkoop ondersteunen ten aanzien van waarde bepaling grondstoffen. 



• Beheren van recepturen. Het vertalen van productie- en kwaliteitseisen in de 
receptuur. 
• Bij het introduceren van nieuwe concepten dit gereedmaken van idee tot 
introductie met daarbij afstemming met andere afdelingen. 

Je beschikt over 

• HBO+/Universitair werk- en denkniveau, richting diervoeding heeft pré 
• Als nutritionist, out-of-the-box-denkend 
• Je beschikt over een goede Nederlandse, Duitse en Engelse taal vaardigheid 
• Communicatief ben je sterk 

Als persoon 
Een persoon met drive en ondernemersgeest, pro actief en initiatiefrijk. 
Analytisch, (pragmatisch) oplossingsgericht. Overtuigende en inspirerende 
persoonlijkheid die enthousiast is. 

Waarom Feedvalid voor jou interessant is: 
• Wij kiezen voor iemand die naar de toekomst durft te kijken 
• Niet bang is om fouten te maken en hiervan wil leren 
• Allerlei kansen zijn te benutten mbt diervoerding/duurzaamheid/haalbaarheid 
• Een zeer innovatieve job waarin nog veel ongebaande paden zijn die jij mag 
betreden 
• Veel vrijheid van denken & handelen 
• Flexibel qua werk/tijd indeling 
• Volop groei- en ontwikkeling mogelijk is 

Dit bieden wij jou 

• Een marktconform salaris. 
• Werken met diverse technieken. 
• Fijne collega’s. 
• Korte lijnen. 
• Een financieel gezond bedrijf. 
• Een werkgever waar men informeel met elkaar omgaat en gaat voor een 
• tastbaar resultaat. 
• Een brede uitdagende functie met ruimte voor zelfontplooiing en verdere 
ontwikkeling. 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden met doorgroeimogelijkheden binnen de 
organisatie. 

FeedValid komt graag in contact met een toptalent die deze functie tot een 
succes maakt 

Een drijfveeranalyse maakt onderdeel uit van de procedure. 

  



 

Interesse? 

Heb je interesse? Neem dan direct contact op met René Vreeswijk (recruiter) 06- 
22 10 81 04 of stuur een actueel CV met een korte bondige motivatie naar 
rene@agrifoodcareer.com. 

 

 


