
 

 

 

 

 

 

 

Droom jij ervan om projecten te leiden? Hou jij van cijfers die kloppen? En 
heb jij een groot hart voor dieren en de diergeneeskunde? Kom dan zeker 
eens met ons praten. Want Pehestat is namelijk op zoek naar een bevlogen 
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die mee zijn of haar schouders zet onder zowel IT- als tal van andere 
projecten.  
 

 

Pehestat is een joint venture van twee grote dierenartspraktijken, gespecialiseerd in 
pluimveediergeneeskunde: Degudap en Galluvet.  

Door middel van datacollectie en databeheer begeleidt Pehestat de dierenartsen van Degudap en 
Galluvet (België en Nederland) en van Vet’Alliance Hauts de France (Frankrijk) bij de begeleiding 
van de pluimveehouder.  

De dierenartsen van deze praktijken waken over de gezondheid van de dieren, maar adviseren ook 
over dierenwelzijn, voeding en regelgeving (bijvoorbeeld verantwoord antibioticagebruik) en werken 
samen met de pluimveehouders aan een duurzame en rendabele pluimveehouderij. 

 
WIE ZOEKEN WIJ 

 
Om onze dierenartsen te ondersteunen, is het noodzakelijk om te voelen én meten wat leeft op het 
terrein en welke noden er zijn: zo kunnen de dierenartsen op hun beurt betere diensten leveren aan 
de pluimveehouders.   

En net daar kom jij in beeld.  
Samen met het Pehestat-team en de dierenartsen bekijk en beoordeel je welke projecten relevant 
zijn om op te starten en/of verder uit te werken. Jij krijgt de verantwoordelijkheid om projecten 
kwalitatief uit te rollen, en binnen de afgesproken termijn en het vastgelegde budget te realiseren en 
finaliseren. Get the things done, dat is jouw motto. 

Deze projecten zijn divers en kunnen gaan over; de effecten van nieuwe vaccins, het maken een 
tools voor pluimveehouders, bloedonderzoek en databeheer,… Je bewaakt niet enkel de inhoud van 
het project, maar je onderhoudt ook de contacten met de (interne) opdrachtgevers en 
onderaannemers om samen met hen jouw projecten tot een goed einde te brengen. En uiteraard 
communiceer je, ondersteund door onze communicatieverantwoordelijke, met de dierenartsen van 
beide praktijken.  

http://www.degudap.be/
http://www.galluvet.be/


 



 

 

WAAR BEN JIJ STERK IN 
 

Je hebt (net) hogere studies afgerond, bij voorkeur in een bio- en/of medische richting. Het 
Nederlands is onze voertaal, maar daarnaast spreek je een aardig woordje Frans. We hebben 
immers heel wat collega’s in Frankrijk en Wallonië.  

Een team is jouw biotoop en je bent een geboren communicator. Je houdt van impact en schrikt er 
niet voor terug om af en toe – respectvol - op je strepen te staan om de dingen gedaan te krijgen. 

En lijstjes: daar word je gelukkig van. Een project van A tot Z in kaart gebracht, om vervolgens 
systematisch uit te rollen en af te werken. Heerlijk!   

Heb je bovendien ervaring met projectmanagement? Dan klopt het plaatje helemaal! 

 

 

WAT KRIJG JIJ IN RUIL 
 

Een voltijdse job, in een financieel gezonde organisatie die naar de toekomst kijkt.  

Een team van enthousiaste collega’s die jou klaarstomen voor en ondersteunen in de job. En heb je 
nog dat extraatje nodig, dan bieden we je de mogelijkheid om bij te leren.  

Het mooie salarispakket is de kers op de taart.  
Oh ja, niet onbelangrijk: jouw standplaats is de praktijk van Galluvet in Lummen, maar uiteraard ga je 

af en toe de baan op voor contacten met jouw stakeholders.  

 

INTERESSE? 
 

Stuur dan meteen jouw CV en motivatie naar herman@pehetstat.be. Je hoort heel snel van ons. 

Uiteraard kan je ons ook even bellen voor meer informatie. Dat kan op het nummer 013 35 89 83.  
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