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De organisatie
Topigs Norsvin richt zich op onderzoek, (re)productie en verkoop van varkensgenetica. Topigs Norsvin
staat bekend om zijn innovatieve aanpak bij het implementeren van nieuwe technologieën en een
continue focus op kostenefficiënte en kwalitatief hoogwaardige varkensproductie. Onderzoek,
innovatie en verspreiding van genetische vooruitgang zijn de hoekstenen van het bedrijf. Continu en
sterke productverbetering zal klanten in staat stellen een significante meerwaarde te realiseren in hun
productie. Binnen de organisatie zijn ongeveer 500 medewerkers werkzaam in meer dan 54 landen
over de wereld, hiervan zijn er ongeveer 200 werkzaam in Nederland. Kijk voor meer informatie op
onze website: www.topigsnorsvin.nl.
De afdeling
Hoogwaardige research is essentieel voor de organisatie waarbij veel gebruik wordt gemaakt van
dataverzameling en uitwisseling van gegevens tussen diverse (IT)systemen. De administratie bevat
gegevens van varkens van verschillende rassen, verspreid over ca. 54 landen en zo’n 1000 bedrijven.
De afdeling draagt zorg voor dataverwerking en controle, met als doel een betrouwbare database.
Verder levert de afdeling proactieve en directe ondersteuning t.a.v. dataverzameling en
informatievoorziening over fokkerij en KI processen aan medewerkers en klanten. De afdeling
ondersteunt bij diverse IT- en onderzoek projecten en ISO. Het totale team bestaat uit 13
medewerkers.
De belangrijkste taken
Dagelijks leiding geven aan de afdeling; waaronder het plannen en verdelen van werkzaamheden
en bewaken van de kwaliteit van de uitvoering daarvan;
zorgdragen voor het afstemmen met en/of informeren van andere afdelingen en externe klanten;
proactief doen van verbetervoorstellen en het verder implementeren van procesmatig werken;
coachen, begeleiden en ontwikkelen van medewerkers;
mede uitvoering geven aan het testen en accorderen van nieuw op te leveren
informatiesystemen;
verantwoordelijk voor het laten testen en verwerken van doorgestuurde monsters (DNA en
weefsel).
Profiel kandidaat
Minimaal HBO werk- en denkniveau;
ervaring met het begeleiden van veranderingen;
coachende vaardigheden;
gericht op het ontwikkelen van medewerkers;
goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal;
goede beheersing van Office pakketten;
kennis van varkensfokkerij en in de varkenshouderij gebruikte IT systemen is een pré, danwel
bereidheid om zich deze kennis eigen te maken;
ervaring met data analyse is een pré;
accuraat, communicatief vaardig, hands-on mentaliteit.
Inlichtingen / Sollicitatie
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Arjan Neerhof op telefoonnummer
024-677 9999. Je kunt jouw motivatie inclusief CV sturen naar HRM@topigsnorsvin.com.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

