
 

 
Vacature stage communicatie – LTO Nederland 

 
 
Wie zijn wij? 
LTO Nederland is dé ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders. Wij behartigen 
de belangen van 35.000 leden door te werken aan een gunstig ondernemersklimaat voor agrariërs in 
Nederland en Europa.  
 
Wie zoeken we? 

• Je bent geïnteresseerd in het politieke en maatschappelijke debat, en wil je inzetten voor de 
toekomst van de agrarische sector in Nederland. 

• Je schrijft en spreekt goed (ook op social media), en kan of wil leren een bijdrage te leveren aan 
het verder uitbouwen van onze (video-)communicatie.  

• Je neemt initiatief, bent leergierige, en een zelfstandig werker.  

• Je zit aan het einde van een HBO- of WO-opleiding op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, 
nieuwe media, journalistiek, politicologie of bestuurskunde. 

 

Wat ga je doen? 

Je werkt met het team Public Affairs & Communicatie van LTO Nederland aan de positieve 

zichtbaarheid van onze sector en onze vereniging. Het is een veelzijdige werkplek binnen een jong 

team. Je helpt onze communicatieadviseurs bij berichtgeving voor onze leden en richting de pers. 

Afhankelijk van je interesse en expertise besteedt je speciale aandacht aan (het maken van content 

voor) online/digitale media, public relations, creatieve acties of het uitvoeren van je eigen voorstellen. 

Ook behoort het tot de mogelijkheden onze Haagse lobbyist te ondersteunen, bijvoorbeeld door 

relevante debatten in de Tweede Kamer te volgen en daarvan verslag uit te brengen. Afhankelijk van 

je eigen wensen en eventuele vereisten van je studie is er ruimte voor een doorlopende opdracht waar 

je een deel van je tijd voor reserveert.  

 

Wat bieden wij? 

• Een leerzame en dynamische meewerkstage op het snijvlak van de actualiteit en de 

maatschappelijke en politieke discussie! 

• Een stageplek van september 2021 tot en met januari 2022 bij ons op kantoor aan de 

Bezuidenhoutseweg in Den Haag (met inachtneming van de coronamaatregelen). 

• Een stagevergoeding van € 450 per maand bij een volle werkweek.  

 

 

Interesse? 

Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Mail dan uiterlijk 31 juli 2021 een 

(korte) sollicitatiebrief met je CV naar wsonnema@lto.nl.  

 

Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact opnemen met Josephine Stellingwerf via 

+31 6 12882887. 

 

Meer informatie over onze organisatie vind je op www.lto.nl 

 

 

http://www.lto.nl/

