
Coöperatie “De Valk Wekerom” UA is een middelgrote coöperatie gevestigd in het centrum 

van Nederland. Haar kernactiviteit is het produceren van hoogwaardige mengvoeders voor 

alle landbouwhuisdieren. De eigen productielocaties zijn gevestigd in De Valk te Lunteren 

en in Meppel. In onze fabriek in Meppel produceren wij tevens biologische voeders waarnaar 

in toenemende mate naar wordt gevraagd. Daarnaast beschikt de coöperatie over een eigen 

benzinestation en weegbrug. Het werk wordt in collegiale sfeer verzet door ongeveer 60 

mensen.  

Sinds 2016, Coöperatie De Valk Wekerom vierde in dat jaar haar 100 jarig bestaan, draagt de 

coöperatie het predicaat hofleverancier.  

Het afzetgebied van producten en diensten is van oorsprong de Gelderse Vallei. Echter door  

actieve marktbewerking en daardoor groei dekt de term ‘boven de grote rivieren’ beter de 

lading. De coöperatie is trots op de werkwijze van haar groeiende coöperatie. Deze wordt 

gekenmerkt als dynamisch, flexibel, kosten beheersend en zeer klantgericht. 

De organisatie legt de nadruk op de volgende kernwoorden: korte lijnen, open en efficiënt.   

Dit met een zeer collegiale no nonsense-cultuur waarbij de klant centraal staat. 

De verkoop en advisering aan haar klanten wordt verzorgt door een professionele buitendienst 

bestaand uit zo’n 12 vertegenwoordigers die worden ondersteund door een professionele 

verkoop binnendienst.  

Voor onze relatie Coöperatie De Valk Wekerom is Green Career 

Consult op zoek naar:  

Een (aankomend)specialist varkenshouderij (m/v) die goed kan 

sparren én adviseren  

Het omzetvolume van varkenssector heeft bij De Valk Wekerom de afgelopen jaren een  

mooie groei laten zien. En de verwachting is dat die groei zich voort zal zetten. Met het 

oog daarop zijn wij op zoek naar een specialist varkenshouderij.  

De functie:  

Als (aankomend) specialist varkenshouderij ben je de spin in het web. Je fungeert als 

sparringpartner voor de varkenshouder en geeft hen advies op maat. Ook houd je nauw 

contact met de commerciële binnendienst. Door de korte lijnen binnen ons bedrijf kun je met 

de nutritionist snel schakelen over de recepturen die in onze eigen fabrieken worden 

geproduceerd. Je verkoopt onze uitstekende en uitgebalanceerde varkensvoeders en adviseert 

onze klanten zodat zij mede dankzij onze voeders en jouw begeleiding hun bedrijfsvoering en 

resultaten kunnen optimaliseren.  

Als (aankomend) specialist varkenshouderij ben je in staat varkenshouderijbedrijven intensief 

en toekomstgericht te begeleiden. Je ziet acquisitie als een uitdaging en wilt een bijdrage 

leveren aan de verdere uitbouw van het marktaandeel onder varkenshouders. Relatiebeheer en 

acquisitie in balans passen beiden bij jou als persoon. Je draagt samen met de verloopleider en 

collega’s bij aan de ontwikkeling van de ondernemers door middel van kennisuitwisseling en 

studieavonden. 



Jouw profiel: 

• je hebt tenminste een mbo/hbo-opleiding, richting veehouderij; 

• je hebt bij voorkeur relevante werkervaring en met name ervaring opgedaan in de       

    Varkenshouderij, ervaring met mestvarkens en zeugenhouderij is een pré; 

• kennis van diervoeding is een pre, maar geen must; 

• je weet kennis op overtuigende wijze over te brengen;  

• het hebben van een netwerk in de varkenshouderij in ons werkgebied (alles rondom de as     

   Meppel, Zwolle, Apeldoorn, Arnhem) is uiteraard een pré; 

• je beschikt over uitstekende communicatieve en commerciële vaardigheden;  

• je bent resultaatgericht, dienstverlenend, zelfstandig, open en integer; 

Ben je een starter zonder werkervaring maar herken je je in het functieprofiel en ben je 

bovendien goed bekend met de varkenshouderij, bijvoorbeeld van huis uit…dan nodigen we 

jou graag uit om te solliciteren.  

Geïnteresseerd en wil je solliciteren?  

Coöperatie De Valk Wekerom biedt een uitdagende baan bij een ambitieuze organisatie met 

gemotiveerde medewerkers en een open bedrijfscultuur. Bij Coöperatie De Valk Wekerom 

zijn medewerkers oprecht betrokken op elkaar en op haar klanten! De lijnen zijn kort en jouw 

invloed op de kwaliteit van de producten en dienstverlening van Coöperatie De Valk 

Wekerom wordt gewenst en telt mee! 

De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en afgestemd op de zwaarte van de functie. 

Jouw sollicitatie kun je, bij voorkeur per e-mail, sturen naar Green Career Consult,  

t.a.v. Evert Verboom senior consultant Recruitment & Loopbaancoach.  

Voor meer informatie kun je contact met hem opnemen via  telefoon:  06 - 53 37 50 89.  

Green Career Consult Postbus 7001, 6700 CA Wageningen  

E: evert.verboom@greencareerconsult.nl I: www.greencareerconsult.nl 

Green Career Consult is een gespecialiseerd bureau voor Recruitment en Loopbaan coaching 

gevestigd in Wageningen, dat zich in het bijzonder richt op organisaties en medewerkers die 

actief zijn in de sectoren Agri, Food en Groene Ruimte. 

Kandidaten die wij bemiddelen en begeleiden beschikken over een aantal jaren werkervaring 

en zijn door middel van een Mbo-, Hbo- of Universitaire opleiding, voorbereid op een 

loopbaan binnen de Agri, Food en Groene Ruimte. 

Green Career Consult wil een betrokken-, praktische- en resultaatgerichte dienstverlener zijn 

met oog voor het feit dat elk mens uniek is en over een eigen persoonlijkheid, bijzondere 

vaardigheden en specifieke kennis beschikt. Wij streven ernaar duurzame relaties aan te gaan 

met de organisaties en de kandidaten waarvoor wij werken. 
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