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Amstelland Natuurzuivel  
De Coöperatie Amstelgoed Natuurzuivel (ANZ) bestaat uit een twintigtal agrarische bedrijven in 

de regio Amstelland die gezamenlijk een melkfabriek aan het opzetten zijn om zuivelproducten 

te produceren voor Amsterdam en omstreken.  

Het doel is bijzondere streekzuivel van koeien, die grazen op de kruidenrijke weilanden in 

Amstelland, direct te leveren aan de consumenten in de stad. Door de zuivel rechtstreeks te 

verkopen aan de stad kunnen de boeren zich extra inzetten voor het behoud en herstel van het 

bijzondere landschap in Amstelland. De bijzondere kwaliteit streekzuivel wordt dan geheel 

geproduceerd op minder dan 5 kilometer afstand van de consumenten. 

 

De coöperatie is voor deze streekzuivel melkfabriek opzoek naar een 
 

Manager zuivelfabriek  

en marketing manager 

Taak 
De zuivelonderneming bevindt zich in de opstartfase. De fabriek moet worden ingericht, 

groothandels en winkels moeten worden benaderd en een campagne moet de consumenten 

enthousiast maken. 

Gezocht wordt één of twee managers die dit willen gaan doen in nauwe samenwerking met het 

bestuur van de coöperatie ANZ en de adviseurs. De melkfabriek wordt ondersteund door oa 

Vogelbescherming Nederland, de omliggende gemeenten, gemeente Amsterdam en de 

provincie Noord Holland. 

Na de opstartfase kan de manager samen met de zuivelaar de onderneming draaiende houden. 

De manager(s) is/zijn verantwoordelijk voor de planning, toezicht op de inrichting van de 

melkfabriek, de marketing en het realiseren van de financiële doestellingen. 
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Profiel 
We zoeken een enthousiaste vrouw/man die goede communicatieve vaardigheden combineert 

met degelijk commercieel inzicht. 

De manager(s)  

• Kan zelfstandig, proactief optreden. 

• Is ondernemend in het werven van klanten 

• Heeft ervaring in de food-sector, bij voorkeur in de zuivelsector 

• Heeft affiniteit met streekprodukten 

• Is bekend met de agrarische sector of bereid hierin te groeien 

Kennis en ervaring: 

• Ervaring met het opzetten van een eigen onderneming en leiding geven 

• Kennis van zuivelverwerking en/of de ambitie om dit te willen leren  

• Specifiek voor de marketing manager, heeft ervaring met marketing en campagnes voor 

consumenten, liefst op het gebied van zuivel 

• Je bent goed in gestructureerd werken  

• Je houdt van planningen en deadlines en kunt werken met Excel en andere Microsoft 

Office programma’s 

 

Jouw competenties 

• Je kunt goed samenwerken met anderen 

• Je bent enthousiast en gedreven om mee te bouwen aan iets nieuws 

• Je bent er goed in om ‘werk af te maken’ 

 

Wij zoeken één of twee personen die zich aanvankelijk (in de opstartfase maart t/m september) 

als zzp-er op uurbasis kunnen inzetten. Op termijn is een vaste aanstelling mogelijk. 

Beloning in overleg. 

 

Sollicitaties en informatie, graag uiterlijk 19 februari aan 
dhr. W. Korrel Ronde Hoep West 46a, 1191 WC  Ouderkerk a/d Amstel 

Email: whm-korrel@hetnet.nl 

Tel 06 1722 2257 
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Coöperatie Amstelgoed 

Natuurzuivel zoekt personeel 


