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Acibet® TMR = Rantsoenverbeteraar
• Bestemd voor uitgekuilde en
      gemengde rantsoenen
• Stelt broei minstens 24u uit 
• Rantsoenen blijven langer fris 
      en smakelijk
• Rantsoenen behouden hun 
      voederwaarde
• Stimuleert voeropname,
      voerefficiëntie en melkproductie

Acibet® G = Rantsoenverbeteraar
• Breed werkingsspectrum omwille van gecombineerde werking 

van Acibet® TMR met extra glucogene energie:

  - Verhoogt eiwit- en vetproductie per koe per dag
  - Minder krachtvoer nodig per liter melk
  - Remt broei

• Acibet® G is inzetbaar voor de hele veestapel, gedurende de 
gehele lactatieperiode en ook voor kalveropfok en vleesvee.

Jodosil NC = In- en uitkuilmiddel 
Veel kuilen zijn niet stabiel waardoor er schimmels gevormd worden.

Behandel de toplaag van uw kuilen (gras, mais, pulp, draf,…) 
met Jodosil NC bij het inkuilen! 
• Een vloeibaar mengsel van verschillende organische zuren
• Efficiënt in het afdoden van schimmels en gisten
• Verbetert de melkzuurproductie in de toplaag
• Kuil is stabieler na openen
• Jodosil NC kan ook gebruikt worden als snijvlakbehandeling
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Jodoco NV zoekt
Deskmanager/marketing assistent (M/V)

Functieomschrijving:

Samen met je collega zal je instaan  voor een brede waaier van taken:

• Je geeft administratieve en logistieke ondersteuning aan de productie.
• Je behandelt de briefwisseling en inkomende en uitgaande bestellingen.
• Inplannen van transport voor grondstoffen en eindproducten.
• Diverse marketing gerichte taken, waaronder het helpen organiseren van 

beurzen.
• Up-to-date houden van klantenbestanden, bijwerken van website etc.

Gezocht Profiel:
• Je hebt een hogere opleiding of gelijkwaardig door relevante ervaring.
• Je werkt graag in teamverband maar kan ook goed zelfstandig uit de       

voeten.
• Je bent stressbestendig en flexibel.
• Je bent proactief, assertief, nauwkeurig en vlot in communicatie & organisa-

tie.
• Je bent vertrouwd met de courante MS office pakketten (Word, Excel, Po-

werPoint, Outlook).
• Je hebt een goede kennis van Nederlands en  Engels  en basiskennis  van 

Frans. (Duits is een pluspunt) 

Aanbod en voordelen:
Contract van onbepaalde duur.
Tijdregeling: deeltijds in overleg.
Een afwisselende en leuke job in een kleine, maar stabiele en sterk groeiende 
KMO met een fijne werksfeer. 
Verder kan je rekenen op een marktconform salaris afhankelijk van je opleiding 
en/of werkervaring. 

Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief naar info@jodoco.com t.a.v. 
Magda Roosbeek.

www.jodoco.com

Wilt u meer weten over onze producten? 
Neem dan zeker contact op met een van 

onze technisch-commerciële medewerkers: 

  België:   Nederland: 
                 Daniël De Buck   Mark van den Ende
             +32 (0)496 87 98 42               +31(0)646 603 636
      daniel.de.buck@jodoco.com  ende@kooijgroep.nl

Meer info? Check www.jodoco.com 
Jodoco NV – Rue de piétrain 60, B-1370 Jodoigne - Tel +32 (0) 10 81 41 01


