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BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER POULTRY & AQUAFEED

Nukamel: the (start) art of growing

Nukamel koppelt kennis van voeding, fysiologie en ontwikkeling van jonge dieren aan resultaat voor alle schakels in de 
veehouderij. Als jij jouw commerciële ambities graag verder wil ontwikkelen in een kennisgedreven omgeving dan biedt 
dit familiebedrijf jou een mooie kans.

Het Belgisch-Nederlandse familiebedrijf Nukamel, met vestigingen in Olen (B) en Weert (NL) en ongeveer 50 medewer-
kers is ‘s werelds eerste producent van melkvervangers. Het bedrijf heeft meer dan 65 jaar ervaring in het ontwikkelen 
van hoogwaardige voeding voor jonge dieren, gebaseerd op zuivelgrondstoffen. Nukamel is actief in meer dan 60 landen 
en ondersteunt een divers klantenbestand met haar kennis over de relatie tussen voeding en de groei en ontwikkeling 
van jonge dieren. Daartoe behoort het topsegment van de internationale diervoederindustrie. Het bedrijf is innovatief, 
heeft eigen R&D-faciliteiten en werkt wereldwijd samen met universiteiten en onderzoeksinstellingen.

Vetvertering in combinatie met de zich ontwikkelende darmen is een specifiek aandachtsveld bij jonge dieren. De ab-
sorptie en metabolisatie van de diverse vetten en vetoplosbare componenten vraagt kennis van de fysiologie van dieren. 
Nukamel breidt haar kennis op dit vlak continu uit en werkt voortdurend aan de ontwikkeling van innovatieve producten 
en concepten die leiden naar een hoge darmgezondheid en daardoor gezonde en uniforme groei van jonge dieren. 
Uiteindelijk draagt dit bij aan het resultaat van haar business partners.

Nukamel heeft hoge verwachtingen van haar (ver)nieuw(d)e productportfolio voor pluimvee en aquafeed en zoekt een 
Business Development Manager om die productmarktcombinaties verder uit te bouwen.

‘Verantwoordelijk voor introductie, verkoop en resultaat van specifieke feed ingredients’

Functie 

• Opstellen en realiseren van het marketing- en verkoopplan van de productmarktcombinaties voor poultry & aquafeed.
• Opbouwen en onderhouden van goede relaties met Nutritionisten en Inkopers in de diervoederindustrie, voorna-

melijk in Nederland en België.
• Introduceren en presenteren van het productportfolio. Samen met klanten dierproeven opzetten, waarbij je in 

uitvoering en rapportage wordt ondersteund door de Product Manager.
• Onderhandelen, afsluiten en opvolgen van contracten. 
• Daarnaast werk je nauw samen met distributeurs binnen (en in latere fase ook buiten) Europa en ondersteunt hen 

in de uitbouw van hun activiteiten op dit vlak.
• Het signaleren en analyseren van trends en marktontwikkelingen, hier proactief op inspelen, en het initiëren en 

uitvoeren van marketingactiviteiten.
• Naast het onderhouden van het netwerk met bestaande klanten prospecteer je actief in de markt naar interessan-

te nieuwe business opportunities. 
• Je netwerkt met stakeholders binnen de sector, neemt deel aan beurzen, lezingen en symposia en wisselt nuttige 

marktinformatie uit met je collega’s.
• Je rapporteert rechtstreeks aan de Managing Director.
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Profile

‘Kennis van dierfysiologie en nutritie kunnen vertalen naar een resultaatgerichte marktaanpak’

Functie-eisen 

• Bachelor of Master Veehouderij, Animal Science, Animal Nutrition, Animal Health, Bio-ingenieur, Veterinary Medi-
cine of vergelijkbaar.

• Enige jaren ervaring in commerciële en/of technische functies binnen de diervoederindustrie en/of intensieve 
veehouderij, bijvoorbeeld als Account Manager, Sales Manager, Product Manager, Nutritionist en/of Technical 
Service.

• Kennis van nutritie en bij voorkeur ook de fysiologische aspecten van voeding en dieren.
• Internationale ervaring en een internationaal netwerk in de feed industry is een plus.
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Kennis van meerdere talen is een pre.

• Bereidheid tot internationaal reizen, met name binnen Europa.

Competenties

• Technisch-commercieel gedreven met goede contactuele vaardigheden.
• Flexibele teamspeler die gaat voor duurzame relaties.
• Gesprekspartner op diverse niveaus met goede onderhandelingsvaardigheden.
• Betrokkenheid, passie en klantgericht.
• Ondernemend en initiatiefrijk.
• Doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

Standplaats

Weert, veel onderweg in België en Nederland en periodiek reizen binnen Europa. Nederlandse of Belgische arbeids-
overeenkomst mogelijk.

Arbeidsvoorwaarden

Nukamel biedt een uitdagende functie binnen een succesvolle en ambitieuze organisatie in een internationale omgeving. 
Je komt in een competent team terecht waar kennis en kunde prominent aanwezig zijn. De sector is levendig en de rela-
ties tussen klant en leverancier zijn gebaseerd op respect en continuïteit. Je kunt aan de slag met een mooi productfolio 
en kunt rekenen op een uitstekende interne support. In deze functie heb je rechtstreeks invloed en impact op de business. 
Tot het aantrekkelijke arbeidsvoorwaardenpakket behoort een auto van de zaak. 

Reageren

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan via www.ceresrecruitment.nl of www.ceresrecruitment.be.
Voor meer informatie kun je in Nederland terecht bij Jan Borgers via +31 622 412 514 en in België bij Reinhilde Petiels 
via +32 486 321 668. Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op www.nukamel.com.
Nukamel heeft de werving en selectie voor de vacature Business Development Manager Poultry & Aquafeed exclusief 
uitbesteed aan CeresRecruitment. Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet geapprecieerd.
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