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Junior Sectorspecialist Melkveehouderij 

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, natuur en landschap. Als derde werkgeversorganisatie van Nederland zorgt LTO 

Nederland ook voor goede arbeidsvoorwaarden voor de mensen in onze mooie sector. 

Sectorspecialist Melkveehouderij 

Als junior Sectorspecialist Melkveehouderij bij LTO Nederland houd je je bezig met de belangen van 

onze leden. Naast de zorg voor een duidelijke en stevige positie in de zuivelketen heb je aandacht voor 

belangrijke thema’s zoals veilige voedselvoorziening, dierenwelzijn en-gezondheid, de relatie tussen 

klimaat en landbouw, kringlopen, bodem- en waterkwaliteit en de leefbaarheid van het platteland. Dat 

doe je namens alle agrarische ondernemers, die door hun lidmaatschap van LTO Noord, ZLTO of LLTB 

zijn aangesloten bij de ondernemers- en werkgeversorganisatie LTO Nederland. Je behartigt hun 

belangen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied en maakt je sterk voor hun 

economische en maatschappelijke positie. 

Functie  

• Je bent de spin in het web voor de vakgroep Melkveehouderij. Je ondersteunt de vakgroep 

op strategisch en operationeel niveau.  

• Initiëren en regisseren van een actuele visie, strategie- en beleidsvorming voor de 

melkveehouderij. Mede de prioriteiten stellen en accenten leggen. 

• Mede opstellen en uitvoeren van een meerjarenplan en begroting om de geformuleerde visie 

en strategie te vertalen in acties die leden-melkveehouders de ruimte en continuïteit bieden 

om duurzaam te blijven ondernemen.  

• Uitvoering geven aan activiteiten voortvloeiend uit het meerjarenplan. Daarbij zorgen voor 

verbinding met landelijke thema’s en portefeuilles.  

• In de rol van projectmedewerker deelnemen aan projectteams 

• leert netwerken op landelijk (in de keten, de politiek en binnen LTO) en internationaal vlak 

kennen en in te zetten. Signaleert de klantvraag, anticipeert hierop en creëert in- en extern 

draagvlak voor de sectorplannen.  

• Draagt zorg voor het opstellen van periodieke rapportages.  

• De junior sectorspecialist werkt nauw samen met de senior sectorspecialist en legt 

verantwoording af aan de Directeur van LTO Nederland. 

 

Profiel 

Een enthousiaste starter die denken en doen op natuurlijke wijze combineert. 

 

Functie-eisen 

• Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau en maximaal 2 jaar werkervaring.  

• Affiniteit met de agrarische sector in de meest brede zin van het woord. Affiniteit met 

melkveehouderij is een pre. 

• Aantoonbare affiniteit met het werken in een politieke en of bestuurlijke omgeving. Dit kan 

ook zijn in een coöperatieve of corporate onderneming. 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal in woord en geschrift.  



VACATURE 

 
Competenties 

• Omgevingssensitiviteit (‘antenne’ voor relevante zaken/ontwikkelingen). 

• Ondernemend met strategisch denkvermogen. 

• Initiatiefrijk en resultaatgericht.  

• Leergierig en assertief 

• Samenwerken / verbinden 

• Communicatief en sociaal vaardig. 

• Charismatisch, overtuigend. 

• Organisatorisch sterk en ‘hands on’-mentaliteit. 

• Flexibel met een grote betrokkenheid.  

 

Standplaats  

Den Haag 

Aanbod 

Een interessante functie in een dynamisch en (inter)nationaal werkveld. Een veelzijdige rol waar je als 

spin in het web een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de belangenbehartiging van de agrarische 

sector in Nederland en de melkveehouderij in het bijzonder. Er is volop ruimte voor ontwikkeling en 

opleiding. Je krijgt persoonlijke begeleiding en daarnaast voldoende tijd en ruimte om de organisatie 

te leren kennen. Er wordt veel inzet gevraagd maar ook flexibiliteit geboden. Kortom een boeiende 

omgeving, waar een interessante uitdaging wacht. LTO Nederland kent een 40-urige werkweek met 

uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De beloning is in lijn met de zwaarte van de 

functie en kent goede doorgroeimogelijkheden. . 

Meer weten? 

Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. 

Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app met Aebe Aalberts (Sectorspecialist 

Melkveehouderdij) via 06 51527578. Je sollicitatie kun je richten aan directiesecretaris Gineke van Don 

gvdon@lto.nl. We ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 30 september.  
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