Herhaalde oproep
LTO Nederland zoekt een enthousiaste

(SENIOR) ADVISEUR Bodem, water & lucht
(36 - 40 uur per week)
Je behartigt de belangen van bijna 50.000 agrarische ondernemers die vertegenwoordigd worden
door LTO Nederland. Je maakt deel uit van het landelijke beleidsteam van LTO Nederland samen met
zo’n 25 collega’s. Je ziet het als een uitdaging om een coördinerende rol te vervullen over sectoren
heen, met een landelijke visie.
Werken voor en in de agrarische sector is voor jou een bewuste keuze. Een proactieve aanpak,
waarin je bestuurders uitdaagt verder te kijken dan de vraagstukken van vandaag, kenmerkt jouw
handelen. Je beweegt je op een eigentijdse manier en makkelijk in verschillende netwerken. Je voelt
je thuis in de belangenbehartiging. Je bent zeer communicatief en sociaal vaardig en daarmee in
staat om te verbinden en snel ‘wisselende’ coalities te smeden. De afgelopen jaren heb je ervaring
opgedaan in vergelijkbare werkzaamheden.
Affiniteit met de land- en tuinbouw is een must, kennis en ervaring in de agrarische sector is een pré.
TAKENPAKKET:
 Proactief invullen van belangenbehartiging op inhoudelijke dossiers en/of voor landelijke
sectoren;
 Versterken van de rol van bestuurders van landelijke dossiers en/of vakgroepen;
 Inspelen op ontwikkelingen in maatschappij, politiek en sector en dit vertalen in een
efficiënte lobby en acties;
 Opbouwen van specialistische kennis van processen in bodem, water en lucht. In het
bijzonder van vraagstukken m.b.t. mineralengebruik;
 Onderhouden van een relevant netwerk bij overheden, maatschappelijke organisaties en
ketenorganisaties;
 Communiceren met regionale LTO-organisaties en hun leden over inzet en resultaten op
dossiers en sector waarvoor je verantwoordelijk bent;
 Actief volgen van relevante ontwikkelingen in je vakgebied en dit vertalen in een efficiënte
lobby en acties;
 Onderhouden van contacten met overheden, politiek en relevante sector- en
ketenorganisaties;
 Creatief in het meedenken over oplossingen voor (groepen van) leden- en ondernemers.
FUNCTIE-EISEN:
 Ondernemend, netwerker, organisatorisch sterk;
 Communicatief sterk;
 Politiek gevoel en tevens affiniteit met ondernemers;
 Stimulerende, ambitieuze en resultaatgerichte persoonlijkheid;
 Academisch werk- en denkniveau.

Herhaalde oproep

LTO Nederland streeft naar flexibiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers. Dat
betekent dat medewerkers ook, na overleg, ingezet kunnen worden voor andere thema’s, sectoren
en dossiers.
Bij LTO Nederland werk je volgens het ‘nieuwe werken’. Dit betekent dat wij je faciliteiten aanbieden
waarmee je tijd- en plaats onafhankelijk kunt werken. Het kantoor van LTO Nederland is gevestigd in
Den Haag.
SOLLICITEREN?
Je schriftelijke sollicitatie kun je vóór 26 augustus 2017 richten aan LTO Nederland, t.a.v. de heer
V. Triebert, Bezuidenhoutseweg 105, 2594 AC Den Haag (of vtriebert@lto.nl).
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Thijs Cuijpers, directeur LTO Nederland,
06 - 8352 3989.

