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Specialist Pluimveehouderij 
 
Voor Optibrut GmbH, gevestigd te Nordhorn, en onderdeel van de Plukon Food Group, zijn we 
in verband met onze groei opzoek naar fulltime versterking voor onze buitendienst. 
 

Wat ga jij doen?  
In deze uitdagende rol draag je de verantwoordelijkheid voor de volgende taken: 

• Advies en relatiebeheer van vleeskuikenhouders in met name Nederland; 
• Begeleiding van klanten bij de levering en opstart van eendagskuikens; 
• Inspelen op ontwikkelingen in de markt en haar omgeving; 
• Periodiek contact onderhouden met verantwoordelijke adviseurs (slachterij, 

dierenarts, voerleverancier); 
• Advies geven aan de werkgever. 

 
Voor welke organisatie ga je aan het werk?   
Plukon Food Group is een van de grootste spelers in de Europese voedingsmiddelenindustrie. 
We maken mooie kipproducten en ontwikkelen, produceren en vermarkten ook ultra verse en 
gepasteuriseerde maaltijden. Plukon heeft 28 vestigingen in 6 landen en er werken ruim 6000 
mensen. 
 

Optibrut GmbH produceert en levert met behulp van de meest innovatieve techniek in de 
broederijbranche kwalitatief hoogwaardige en vitale eendagskuikens voor de 
vleeskuikenhouderij in Duitsland, Nederland en België. In onze bedrijfsvoering staan 
duurzaamheid en transparantie centraal. 
 
Wie zoeken wij? 
Functie eisen: 

• Minimaal een afgeronde mbo opleiding;  
• Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
• Kennis en ervaring in de pluimveehouderij. De feeling moet er zeker zijn, echter we 

kunnen je ook veel bijleren; 
• Beheersing van Duitse en/of Engelse taal is een pre. 
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Competenties:  
Je bent een mensen-mens, hebt sterke contactuele eigenschappen en kunt goed overweg met 
klanten. Kortom, je moet over de volgende competenties beschikken:  

• Communicatief vaardig, klantgericht en bevorderen van samenwerking; 
• Technisch en commercieel inzicht; 
• Kwaliteits- en resultaatgericht. 

 
Wat bieden wij jou? 
Een leuke, zelfstandige functie met afwisselende werkzaamheden bij een modern en 
vooruitstrevend bedrijf met potentie en een prettige werksfeer. Daarnaast bieden wij: 

• Een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket; 
• Voldoende kansen om jezelf te ontwikkelen en door te groeien; 
• Auto, laptop en telefoon. 

 

Enthousiast geworden? 
Stuur dan snel jouw recente cv met motivatiebrief naar info@optibrut.de of naar Optibrut 
GmbH t.a.v. directie, Karl Braunstraße 110, 48531 Nordhorn. Wanneer je nog vragen hebt 
naar aanleiding van deze vacature, neem dan contact op met de heer Klaas Knol (06-
53259753). Een capaciteitentest en persoonlijkheidsvragenlijst kunnen deel uitmaken van de 
selectieprocedure.  
 
Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen. 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 


