Virbac is een internationale farmaceutische onderneming, opgericht door dierenartsen, die zich al meer dan 50 jaar
lang uitsluitend richt op het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van innovatieve diergeneesmiddelen
en veterinaire gezondheidsproducten. In Nederland is de organisatie gevestigd in Barneveld. Op dit moment is er een
vacature voor een

Veterinair Voedingsconsulent (m/v)
De functie
Virbac ontwikkelt en produceert gezondheidsvoeding voor de carnivoren hond en kat. Vanuit de farmaceutische
expertise van Virbac worden bijzondere, onderscheidende voedingen ontwikkeld en gefabriceerd, welke door
dierenartsen worden ingezet ter bevordering van de algehele constitutie van hond en kat, alsmede het voorzien
in specifieke voedingstoepassingen om te voorzien in de optimale voeding bij specifieke condities. De Veterinair
Voedingsconsulent speelt een belangrijke rol in het informeren van dierenartsen en paraveterinairen aangaande
de voedingsbehoeften gerelateerd aan diverse gezondheidsaspecten voor hond en kat en specifieke behoeften
waarin voeding een belangrijke rol speelt.
• Je bent (omzet)verantwoordelijk voor de Veterinaire Voeding in jouw regio en/of bij jouw klanten;
• Je bent voor de praktiserende dierenartsen zowel het technische als commerciële aanspreekpunt;
• Je beheert zelfstandig jouw regio;
• Je bezoekt de aan jou toegewezen klinieken, geeft advies en presentaties omtrent het gebruik
van de producten;
• Je werkt nauw samen met de Product Manager en collega’s zowel binnen het kantoor als buiten in het veld;
• Je werkt vanuit huis en idealiter ben je centraal woonachtig in jouw regio;
• Je bent ofwel Full Time ofwel minimaal 80% (4 dagen/week) beschikbaar;
• In deze functie verwerk je jouw activiteiten in het CRM-systeem en rapporteer je aan de Commercieel Directeur
en de Product Manager veterinaire voeding.
Uw profiel
• Je hebt de studie diergeneeskunde succesvol afgerond of een andere W.O. opleiding genoten die aansluit op
de Veterinaire (voedings) sector;
• Je hebt bij voorkeur een aantal jaren ervaring in een vergelijkbare commerciële functie binnen Animal Health
(bijv. accountmanager);
• Je bent commercieel ingesteld, gewend om relaties op te bouwen, te onderhouden en verder uit te bouwen;
• Je bent resultaatgericht, analytisch en doortastend, hebt een echte winnaarsmentaliteiten en je werkt vlot
samen in een team;
• Je bent enthousiast, ondernemend en communiceert gemakkelijk;
• Je werkt planmatig en zelfstandig;
• Je kan goed luisteren naar de behoefte van klanten.
Virbac biedt
Virbac Nederland BV biedt medewerkers de mogelijkheid te werken aan een loopbaan bij een internationaal concern
waarbij de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers zeer belangrijk geacht wordt, zowel qua vakinhoudelijke
kennis als persoonlijke vaardigheden. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de aard van de functie.
Herkent u zich in dit profiel?
Reageer dan zo spoedig mogelijk en stuur een korte brief of e-mail met CV onder vermelding van “vacature Veterinair
Voedingsconsulent” naar:
Virbac Nederland BV
T.a.v. A. Vroege RM
E-mail: albert.vroege@virbac.nl
Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer A.Vroege,
Commercieel Directeur, telefoonnummer 06-53260697.
Sollicitaties zullen vertrouwelijk worden behandeld.
Acquisitie n.a.v. deze vacaturemelding wordt niet op prijs gesteld.
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