
CRV is een innovatieve coöperatieve veeverbeteringsorganisatie die rundvee-
houders internationaal een breed portfolio aan genetica, managementproducten 
en dienstverlening biedt. Werken bij CRV betekent dat je gedreven bent om de 
veestapel van onze klanten optimaal te laten presteren. Je staat met beide benen 
stevig op de grond, je bent slim en denkt praktisch. Je bent nieuwsgierig naar de 
wensen van onze klanten en de manieren waarop jij die wensen kunt vervullen. 
En… je straalt natuurlijk een gezonde dosis optimisme uit.

CRV4ALL.COMBETTER COWS | BETTER LIFE

Verzamel jij de nodige
informatie voor optimaal
veestapelmanagement?

Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern bekendgemaakt.

FUNCTIE-INHOUD
 – Nemen van melkmonsters 

van koeien tijdens de avond- 
en ochtendmelking om de 
kwaliteit en de productie bij 
melkveehouderijen te bewaken

 – Noteren van de hoeveelheid 
gegevens melk op een tablet 
en zenden van de gegevens 
naar de centrale database

 – Zorgen voor een goede 
samenwerking met de vee-
houder tijdens de uitvoering 
van de monsternames 

PROFIEL
 – A�  niteit met de rundveehouderij
 – Agrarische achtergrond is 

een pre

 – In het bezit van een rijbewijs 
en een eigen auto

 – Competenties: klant-
gerichtheid, samenwerken, 
accuratesse

AANVULLENDE INFORMATIE
 – Omgeving: Dalfsen, 

Oudleusen, Berkum
 – Circa 3 tot 5 monsternames 

per week
 – Doorgaans vinden de 

werkzaamheden plaats: 
’s morgens tussen 6.00 en 
9.00 uur en ’s avonds tussen 
17.00 en 21.00 uur

 – De duur van de werkzaam-
heden is gemiddeld 1,5 tot 2 
uur per melking

 – Bij bepaalde bedrijven worden 
Tru-testmeters gebruikt 
die de monsternemer in bruik-
leen krijgt

HEB JE BELANGSTELLING?
Stuur dan uiterlijk 28 juli 2019 
je sollicitatiebrief en curriculum 
vitae naar jobs@crv4all.com o.v.v 
vacature-nummer 2019-09.

Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met Ben Tiebot, 
teamleider MPR & Logistiek, 
via telefoonnummer 
+31 (0)6 - 10 90 63 61.

CRV ZOEKT IN DE OMGEVING DALFSEN, OUDLEUSEN, BERKUM EEN

MONSTERNEMER (M/V) 


