
Wij zijn per direct op zoek naar een fulltime

Product Manager

Kerntaken binnen deze 
functie zijn:
• Innovatie: belangrijke thema’s die spelen op het 

gebied van diervoeding volgen en omzetten in 
product-voorstellen

• De onderbouwing van de producten verzorgen 
vanuit de invalshoek diergezondheid en 
toegevoegde waarde voor de veehouder

• Contact onderhouden met klanten en 
contractleveranciers

• Ontwikkelen van trainingen en het schrijven van 
(kennis)stukken over relevante onderwerpen in 
relatie met onze voedingssupplementen

• Het betreft een fulltime dienstverband

Voor een goede invulling van deze 
functie is voor ons van belang:
• Afgeronde HBO opleiding
• Enige jaren ervaring in de (advisering) 

van veevoeding is een pré
• Je hebt een gezonde commerciële 

instelling
• Je bezit het vermogen om je kennis van 

veevoeding om te zetten in ideeën voor 
nieuwe onderscheidende producten

• Je legt gemakkelijk contact en kunt jezelf 
goed presenteren

Functie omschrijving
Bio Enterprise heeft een uitstekende naam in de agrarische markt. Werken bij Bio Enterprise doe je 
met plezier!
Als Product Manager ben je verantwoordelijk voor de (verdere) ontwikkeling en verkoop van een 
assortiment aanvullende diervoeders en voedingssupplementen onder de merknaam Topro.
Topro (www.Topro.nl) is een sterk ontwikkelend merk met meerwaarde voor de professionele 
veehouderij. Als kennispartner van onze dealers en veehouders, zowel in Nederland als daarbuiten, 
spelen wij in op de belangrijke maatschappelijke thema’s. Met de zelf ontwikkelde bio health 
programma’s communiceren wij onze kennis en bieden de veehouders een oplossing voor een 
duurzame bedrijfsvoering.
We denken mee over elk detail, want It’s about details!
Je komt te werken in een inspirerende werkomgeving met een hecht team gekwalificeerde en 
gemotiveerde mensen. De werksfeer is professioneel en informeel met korte lijnen. Deze functie 
biedt bij uitstek de kans om jezelf verder te ontplooien en jouw eigen grenzen te leren ontdekken.

Naast een bij de functie passend salaris biedt Bio Enterprise een uitstekend pakket aan secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Mogelijkheid voor opleiding en bijscholing is vanzelfsprekend.

Ben jij de kandidaat die wij zoeken?
Aarzel niet en mail jouw motivatie voorzien van je cv naar r.loohuis@bio-enterprise.nl

Sluiskolk 3, 7681 KC Vroomshoop     www.bio-enterprise.com     T  0546 66 66 66

Bio Enterprise is een agrarisch groothandel die weet wat er speelt in de markt.

Al ruim 35 jaar werken we samen met gerenommeerde leveranciers, dierenartsen en de 

vakhandel, waardoor wij uitstekend kunnen inspelen op de vragen van de moderne veehouder.

Dit komt samen in de producten en concepten onder ons merk Topro. Deze hoogwaardige 

voedingssupplementen zijn een steeds belangrijker pijler onder ons bedrijf.

animal health


