Opdrachtgever: KI Varkenszorg
Uren per week: 36 - 40 uren
Plaats: Kaulille, België
Functie: Technisch
JOUW UITDAGING
cv Varkenszorg is een varkens KI centrum (Kunstmatige inseminatie) aangesloten
bij AIM België bv. Varkenszorg behoort tot één van de belangrijke spelers op de
Belgische KI markt. Dit varkens KI centrum is hoog gezond en behaalde het
PRRS-vrij label. Hiermee is Varkenszorg een voorbeeld in zijn werkveld.
Door de link met de fokkerijorganisatie Topigs Norsvin is dit centrum innovatief
in de varkensgenetica. Aan jou de uitdaging om met jouw en onze kennis een
prachtige samenwerking te creëren om dit KI centrum nog verder te helpen
uitbouwen.

KI VARKENSZORG ZOEKT MEDEWERKER/STER
DIT GA JE DOEN
Jij wordt degene die mee instaat voor het opvolgen van de beren in het KI centrum. Je
fungeert met een verantwoordelijke ingesteldheid om de praktische kant van het KI
draaiende te houden. Het labo, de verwerking en de toewijzing van het gewonnen
sperma is jou niet vreemd. In die hoedanigheid heb je niet enkel contact met je collega’s
in de stal maar ook met het labopersoneel. Indien je dit nog niet allemaal onder de knie
hebt, dan maken we je daarmee vertrouwd.
Een greep uit je taken:
- Jij beslist mee welke beren aan de beurt zijn en welke niet.
- Je bent diervriendelijk en staat met andere collega’s in voor de winning van het
sperma.
- Je taken zijn zeer gevarieerd. Wij rekenen graag op je flexibiliteit om ook andere taken
mee op te nemen.

DIT BIEDEN WIJ
Een uitdagende functie met volop groeikansen bij een gerenommeerd KI centrum.
Tijdens je eerste weken zullen we je graag opleiden en je begeleiden in je taken.
Wij bieden je en marktconform salaris met mooie praktische voordelen.
DIT BEN JIJ
Je bent iemand met verantwoordelijkheidszin en organisatietalent. Je werkt graag met
collega’s en bent bereid vroeg aan de slag te gaan. Je hebt graag variatie in je werk en bent
een dierenliefhebber.
Om reden van de hoge gezondheid van de berenstapel heb je buiten je activiteiten op het KI
centrum geen contact met andere varkens!
HOE SOLLICITEREN?
Stuur je CV en motivatiebrief naar l.gielis@varkenszorg.be

