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

 

Veterinair Voedingsconsulent m/v 
(dierenartsenbezoeker)   

 
De functie 
Virbac brengt in Nederland naast een breed assortiment diergeneeskundige producten 
gezondheidsvoedingen onder het merk Virbac Veterinary HPM op de markt. Zowel de 
diergeneeskundige  producten als de gezondheidsvoedingen worden uitsluitend door of op advies van 
dierenartsen toegepast. In de functie van veterinair voedingsconsulent bent u de schakel tussen 
Virbac en de praktiserende dierenartsen en paraveterinairen. U bent in die positie verantwoordelijk 
voor informatie, promotie en verkoop van het assortiment veterinaire voeding.  

 
Bedrijfsprofiel: 
● Uitsluitend gericht op diergezondheid 
● Door en voor dierenartsen 
● Innovatieve producten en product ranges 
● Heldere organisatie; direct contact met het marketing team 
 

Uw profiel: 
● Initiatiefrijke persoonlijkheid die graag proactief handelt.  
● Sterke commerciële en resultaatgerichte instelling.  
● Afgeronde studie diergeneeskunde en ten minste 3 jaar relevante werkervaring. 
● Werkervaring in een commerciële functie is een voordeel  
● Geïnteresseerd in een tijdelijk dienstverband (ca. 6 – 7 maanden m.i.v. februari - maart)  
● Woonplaats bij voorkeur centraal in Nederland. 
   
 
Virbac biedt: 
Een veelzijdige tijdelijke functie die zowel commercieel als technisch op de dierenartsenpraktijk gericht 
is. U maakt deel uit van een veelzijdig bedrijf dat sneller groeit dan de markt. De arbeidsvoorwaarden 
zijn in overeenstemming met de aard van de functie. U rapporteert aan de commercieel directeur. Bij 
gebleken succes bestaat er kans op verlenging van de arbeidsovereenkomst. 
 
Herkent u zich in dit profiel? 
Reageer dan voor 31 december a.s. per e-mail met CV onder vermelding van “vacature” aan: 
 
Virbac Nederland BV 
t.a.v. A. Vroege 
 
E-mail: albert.vroege@virbac.nl 
 
Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer A.Vroege RM 
Commercieel Directeur, telefoon 0342-427 127. 
 
Sollicitaties zullen vertrouwelijk worden behandeld. 
 
Meer informatie over Virbac is te vinden op: www.virbac.nl 
 
 

http://www.virbac.nl/

