
Ben jij toe aan een nieuwe stap in jouw loopbaan en is een functie 
als bedrijfsleider echt iets voor jou? Neem contact met ons op. Ook 
voor vragen kun je bellen of mailen met Erik Reefhuis (eigenaar): 
06 – 5158 1094 of mail je motivatie met CV naar 
e.reefhuis@mekkerhof.nl. Graag vóór 1 december a.s.

Werken bij GIJS Mekkerhof betekent werken op één van de meeste 
moderne geitenhouderijen van Europa, maar ook werken in een 
informele en open werksfeer. Er wordt waarde gehecht aan een langdurig 
dienstverband. Jij bent het gezicht van het innovatiecentrum. Daarnaast 
bieden wij: 
• Een prima salaris en pensioenvoorziening.
• Een veelzijdige baan met veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
• Een bedrijfsauto, telefoon en laptop.
• Eigen woning in het buitengebied van Holten.
• Veel vrijheid in werktijden.
• Volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.
• Onderdeel zijn van het GIJS-team. 

innovatiecentrum geiten

GIJS Mekkerhof is het eerste geiteninnovatiecentrum van Europa. Het moderne 

geitenbedrijf (geopend in 2018) is een initiatief van voer- en adviesorganisatie 

GIJS en heeft een omvang van zo’n 1000 melkgeiten. De Mekkerhof heeft als doel 

de positie van de Nederlandse geitenhouderij verder te verstevigen door middel 

van het genereren van nieuwe kennis en het doen van onderzoek op gebied van 

voeding, opfok van lammeren en duurzaamheid. 

Functieomschrijving
Als bedrijfsleider heb je de dagelijkse leiding over het innovatiecentrum. Je bent 
verantwoordelijk voor de verzorging van de geiten, het melken, de lammerenopfok, 
de gebouwen en machines. Je hebt als doel een optimale diergezondheid en 
het behalen van goede technische resultaten. Daarnaast ben je, samen met de 
onderzoekers, verantwoordelijk voor het nauwkeurig uitvoeren van de diverse 
onderzoeken. Je vormt de brug tussen werknemers, onderzoeksmedewerkers, 
dierenartsen, toeleveranciers en de eigenaren. Je bent het eerste aanspreekpunt 
van de Mekkerhof. Als gastheer/vrouw speel je een prominente rol in de uitstraling 
van de Mekkerhof, ontvang je gasten en verzorg je regelmatig rondleidingen. 

Wie je bent
Je bent iemand met een echt ‘boerenhart’, je beschikt over leidinggevende 
eigenschappen in combinatie met mensenkennis en een passie voor dieren. Je 
hebt de drive om samen met je team een optimaal resultaat te behalen. Je denkt 
proactief mee in de bedrijfsvoering en de onderzoeken, vangt snel signalen op en 
kunt adequaat handelen. Je bent communicatief vaardig, enthousiast en draagt bij 
aan het positieve imago van de geitensector. 

Kennis en ervaring
• Hbo werk- en denkniveau.
• Bereid zijn om op de locatie te wonen.
• Accuraat.
• Ruime ervaring met de geitenhouderij.
• Vaardig in het geven van presentaties en rondleidingen.
• Technische kennis is een pré.
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