
 
 

Vacature 
Specialist Omgeving en Ondernemerschap LTO Nederland 
 

LTO Nederland is dé nationale vertegenwoordiger van Nederlandse boeren en tuinders en 
behartigt voor 35.000 van hen de belangen. Wij verbinden en ondersteunen  
ondernemers in de land- en tuinbouwsector. We zetten ons in voor gezonde dieren, gezonde 
planten en een gezonde omgeving, maar ook voor belangrijke maatschappelijke thema’s op het 
gebied van klimaat, energie, waterkwaliteit en natuur en landschap. Als derde 
werkgeversorganisatie van Nederland zorgt LTO Nederland ook voor goede 
arbeidsvoorwaarden voor de mensen in onze mooie sector. 

 
Jouw taken 
Binnen LTO Nederland zijn Stad en Platteland,  Klimaat en Ondernemerschap drie leidende thema’s. 
Veel voor onze leden belangrijke onderwerpen komen hier aan de orde. Denk aan het uitgebreide 
waterdossier (zoals waterschappen en waterkwantiteit) en dossiers op het gebied van leidingen voor 
gas, water en elektriciteit op agrarisch grondgebied. Er is ook duidelijke overlap naar bredere 
thema’s binnen het ruimtelijke domein. Onze nieuwe collega is dan ook bij voorkeur een specialist op 
het gebied van beleid rondom economie, ondernemerschap en ruimtelijke ordening.  
 
In je werk schakel je met een breed palet aan stakeholders. Dat varieert van marktpartijen tot 
overheidsorganen. Zo heb je bijvoorbeeld overleg met diverse ministeries over verkeersveiligheid, 
met de Unie van Waterschappen over het belastingstelsel en met netwerkbeheerders over de aanleg 
van leidingen over boerengrond. Ook stem je af met de drie regionale LTO-organisaties en adviseer 
je actief onze sectoren en portefeuilles. Dat doe je in afstemming met de betrokken bestuurder op 
deze onderwerpen.   
 
Jouw verantwoordelijkheden 
Gelet op de diversiteit en omvang van de werkzaamheden zoeken we een collega met de nodige 
ervaring. Zelfstandig kunnen werken, initiatief nemen en netwerken zijn je op het lijf geschreven. Je 
levert op jouw dossiers een bijdrage aan het zichtbaar maken en positioneren van de land- en 
tuinbouwsector. Je werkt op strategisch en operationeel niveau en bent in staat adequaat te 
adviseren en te overtuigen. Als specialist heb je gevoel voor dienstverlening en samenwerking en 
oog voor kwaliteit. Je kunt goed inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en bent in staat om 
onderwerpen proactief te agenderen.  

 
Jouw competenties 
 

• Adviseren 

• Omgevingssensitiviteit 

• Oplossingsgericht 

• Samenwerken 

• Analytisch 

• Oordeelsvorming 
 
 

  



 
Jouw achtergrond 

• Een afgeronde HBO of WO opleiding 

• Bij voorkeur kennis en ervaring op één of meer van de genoemde terreinen  

• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring 

• Goede diplomatieke vaardigheden en in staat om complexe vraagstukken te vertalen 
naar heldere en begrijpelijke boodschappen voor relevante partijen 

• Kennis van hedendaagse communicatiemiddelen, waaronder social media 

• Politiek – en organisatiesensitief en een brede interesse in politiek-maatschappelijke 
verhoudingen 

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden 

• Affiniteit met de land - tuinbouwsector 
 
Ons aanbod 
Een interessante functie bij dé belangenbehartiger van de land- en tuinbouwsector in Nederland in 
het hart van de Haagse en Brusselse dynamiek en actualiteit. Een inspirerende werkomgeving met 
dito collega’s. LTO Nederland kent een 40-urige werkweek met uitstekende primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden.  

 

Jouw sollicitatie 
Wij vinden het belangrijk dat je voorafgaand aan je sollicitatie weet hoe de procedure verloopt. Je 
kunt solliciteren tot 26 oktober 2020. Je ontvangt een bevestiging van je sollicitatie. De eerste 
selectie vindt plaats op basis van beoordeling van sollicitatiebrief en CV. Wij laten je uiterlijk 30 
oktober weten of wij je uitnodigen voor een gesprek. Ergens medio november willen we onze keuze 
maken.  
 
Herken je jezelf in deze vacature? Stuur dan je motivatiebrief inclusief CV voor 26 oktober 2020 naar 
LTO Nederland. Dat kan aan Stèphanie Michels via smichels@lto.nl.   
 
Heb je vragen over de functie, neem dan contact op met Mark Heijmans, Thema Coördinator bij LTO 
Nederland via 06 3227 1066 of 070 338 2700. 
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