Vacature stagiair Lobby & Communicatie LTO Nederland
Volg jij een HBO of WO opleiding? Heb jij affiniteit met de politiek, communicatie en de agrarische
sector? En ben jij op zoek naar een leerzame stage in een dynamische omgeving? Dan zijn wij op
zoek naar jou!
Over LTO Nederland

LTO Nederland is het samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Gezamenlijk
vertegenwoordigen zij bijna 50.000 agrarische ondernemers en maken zij zich sterk voor hun
economische en maatschappelijke positie. Met succes: dankzij de grote bijdrage die boeren en
tuinders leveren aan de economie, de kwaliteit van het landelijk gebied en het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken is de meerwaarde van de land- en tuinbouw voor Nederland
onmiskenbaar. De Nederlandse land- en tuinbouw is bijzonder divers met agrarische ondernemers
verspreid over uiteenlopende dierlijke en plantaardige sectoren zoals akkerbouw, melkveehouderij,
bollenteelt, glastuinbouw, boomteelt en varkenshouderij. Zie ook deze flyer.
Over de vacature

Het betreft een uitdagend, dynamische en leerzame (afstudeer) stage in politiek Den Haag. Het gaat
om een stage van minimaal vijf maanden. In overleg kunnen de dagen vastgesteld worden tussen de
vier tot vijf dagen per week. Wij bieden binnen ons team een zelfstandige functie waarin je veel
praktijkervaring kunt opdoen in het vak van public affairs en communicatie waarin je veel kunt leren
van het speelveld waarin LTO Nederland beweegt. Je wordt begeleid door een ervaren lobbyist en/of
communicatieadviseur.
Werkzaamheden

Tijdens de stage voer je diverse werkzaamheden uit ter ondersteuning van afdeling lobby &
communicatie. Denk aan het bijhouden van de social media kanalen, bijeenkomsten bijwonen en het
organiseren van bedrijfsbezoeken. Daarnaast zal je regelmatig de Tweede Kamer bezoeken voor het
bijwonen van debatten en vergaderingen. De werkzaamheden zullen afgestemd worden met de
stagiaire en aangepast worden naar de actualiteit waar de organisatie zich in bevindt.
Werkzaamheden zijn onder andere
 Debatten en vergaderingen in de Tweede Kamer voorbereiden, bijwonen en samenvatten in







een verslag
Evenementen en bedrijfsbezoeken organiseren
Informeren van bestuurders en collega’s over de actualiteiten in de Tweede Kamer
Dagelijks nieuwsoverzicht maken en verspreiden
Mede ontwikkelen van en uitvoering geven aan social media strategie
Meedenken over en uitvoering geven aan communicatie uitingen

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een zelfstandige, enthousiaste en gemotiveerde HBO/WO student die affiniteit heeft met
de politiek en communicatie. Agrarische achtergrond is geen vereiste maar het is makkelijk als je
enige kennis hebt over deze sector. Je bent bij voorkeur minimaal vijf maanden beschikbaar voor
meerdere dagen per week en hebt geen 9-tot-5 mentaliteit. Goede beheersing van de Nederlandse
taal is een vereiste.
Als je jezelf herkent in bovenstaand profiel zien we je brief met motivatie en CV graag tegemoet. Je
kunt deze richten aan alodders@lto.nl .
Voor vragen over deze stageplek kun je contact opnemen met Adinda Lodders, lobbyist LTO
Nederland, via alodders@lto.nl of per telefoon + 31 (0) 70 338 27 25.

