
 

 

 

Vacature Sectorspecialist Melkgeitenhouderij 
 
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 planten, gezonde dieren 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 
Als Sectorspecialist Melkgeitenhouderij bij LTO Nederland houd je je bezig met de belangen van onze 
geitenhouders. Je bent dé expert en verbindende schakel voor alle leden melkgeitenhouderij die door 
LTO Nederland vertegenwoordigd worden.  
 
Dat geldt ook voor de verbinding met alle ketenpartijen in de melkgeitenhouderij waar LTO Nederland 
mee samenwerkt. Je opereert dus in een groot netwerk waarin je de belangen van de 
melkgeitenhouders vertegenwoordigt bij ketenorganisaties, kennisinstellingen, NGO’s, overheden en 
bedrijfsleven. 
 
Je adviseert de bestuurders in de melkgeitenhouderij over alle zaken die nationaal en 
internationaal van belang zijn voor de sector en je werkt samen met de collega-specialisten van 
andere dierlijke sectoren. 
 
Naast de zorg voor een duidelijke en stevige positie in de melkgeitenhouderij heb je aandacht 
voor belangrijke thema’s zoals nationale en internationale marktpositie, veilige 
voedselvoorziening, de relatie tussen klimaat en landbouw, kringlopen, bodem- en waterkwaliteit 
en de leefbaarheid van het platteland. 
 
Als bestuursondersteuner en procesmanager voor het Platform Melkgeitenhouderij ben je 2 
dagen per week strategisch sparringpartner en spin in het web voor het bestuur en behartig je de 
belangen van deze branchevereniging voor de Melkgeitenhouderij in Nederland. Via de leden 
LTO Nederland en NGZO zijn zowel de agrarische bedrijven als de geitenmelkindustrie hierin 
vertegenwoordigd. 

 
 
Jouw verantwoordelijkheden 
Gelet op de diversiteit en omvang van de werkzaamheden zoeken we een collega met de nodige 
ervaring. Je levert een bijdrage aan het zichtbaar maken en positioneren van de 
melkgeitenhouderij in Nederland en het ontwikkelen en realiseren van het beleid van het Platform 
Melkgeitenhouderij. 
 
Je werkt op strategisch en operationeel niveau en bent in staat adequaat te adviseren en te overtuigen. 
Samen met de voorzitter van de vakgroep LTO Melkgeitenhouderij ben je hét gezicht van de 
melkgeitenhouderij in Nederland. 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 pro-actief te agenderen. 



 
 
Jouw competenties 

 
•   Adviseren 

•   Omgevingssensitiviteit 
•   Oplossingsgericht 

•   Samenwerken 
•   Analytisch 

•   Charismatisch, overtuigend. 
•   Organisatorisch sterk en ‘hands on’-mentaliteit. 

 

 
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 biedt de specialist een 32-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 31 december 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 8 januari 2021 
weten of wij je uitnodigen voor een gesprek of niet.  
 
Herken je jezelf in deze vacature? Stuur dan je motivatiebrief inclusief CV voor 31 december 2020 
naar LTO Nederland. Dat kan aan Stèphanie Michels via smichels@lto.nl. 
 
Heb je vragen over deze functie? Neem dan contact op met Mark Heijmans, Themacoördinator, via 
06-32271066 



 


