
 

 
 
Adviseur Farm Health Solutions (40 uur) 
 
Lintjeshof is een innovatieve dierenartsenpraktijk voor resultaatgerichte veehouders in Nederland, België en 
Duitsland. Ze richt zich op gezondheidsoplossingen in productiesystemen, en onderscheidt zich door het 
aanleveren van uitgebreide diagnostiek en daadkracht in maatwerk.  
 
Lintjeshof is onderdeel van LH Vet Group. De groep is met 45 dierenartsen internationaal actief in de 
veterinaire dienstverlening. Naast Lintjeshof zijn Agro-Vet en TPB Blumberg ook onderdeel van de groep en 
actief in de varkenshouderij in Oost-Duitsland. Andere onderdelen zijn Merefelt Livestock Diagnostics en 
Lintjeshof Gezelschapsdieren. De cultuur is hands-on, open en korte lijnen in een platte organisatiestructuur. 
Voor meer informatie check onze bedrijfsfilm op www.lintjeshof.com.  
 
LH Vet Group ondersteunt de beweging naar hogere gezondheid en minder antibiotica gebruik. We zien kansen 
in smart farm data ter ondersteuning van het management in de stal en de dierenarts. In de nieuwe functie 
Adviseur Farm Health Solutions krijg jij de uitdaging om dit vorm te geven.  
 

Functie  
• Je streeft continu naar hogere gezondheid in combinatie met optimaal rendement  

• Je ondersteunt veehouders in de borging van biosecurity, hygiëne en gezondheid 

• Je verzamelt en analyseert data van varkens- en rundveebedrijven 

• Je ontwikkelt projectmatig nieuwe farmdata en vertaalt deze in gezondheidsoplossingen  

• Je ontwikkelt bedrijfsprotocollen en traint medewerkers in de stal 

• Je werkt intensief samen in een team van 18 varkensdierenartsen en 7 rundveedierenartsen 

 
Profiel  

• Minimaal HBO werk/denkniveau 

• Opleiding veehouderij/zoötechniek/bedrijfskunde/toegepaste biologie 

• Affiniteit met en kennis van de varkenshouderij 

• Netwerk binnen de sector is een pré 

• Ambitieuze, flexibele en klantgerichte instelling 

• Samenwerken, maar ook zelfstandig kunnen werken 

• Relatiebouwer en interesse in mensen 

• Analytisch sterk en oplossingsgericht 

• Ondernemend en initiatiefrijk 

 
Werkgebied 

Kantoor in Nederweert, klanten in Nederland, België en Duitsland.  

 
Aanbod   
Een mooie kans om deel uit te maken van een groeiende en innoverende organisatie, met veel ruimte voor 
eigen initiatief. Je deelt je eigen tijd in, onderweg naar klanten en op kantoor. Er is veel aandacht voor 
persoonlijke opleiding en bijscholing. Daarbij hoort een marktconform salaris in overeenstemming met 
ingebrachte ervaring en een leaseauto. 

 

Reageren 
De sollicitatieprocedure sluit 15 februari 2020. Heb je interesse, bel of mail dan met Marcel Koppens, 
Commercieel Manager Landbouw, bereikbaar op +31 (0) 6 517 616 22 of m.koppens@lintjeshof.com.  
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