Specialist en Projectmanager Melkgeitenhouderij
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
partijen 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.
Taken en rollen:
• Je ondersteunt en adviseert de bestuurders van de LTO vakgroep Melkgeitenhouderij bij alle
zaken die nationaal en internationaal van belang zijn voor de sector
• Je ondersteunt het bestuur van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij bij bestuurlijke,
organisatorische en administratieve processen.
• Je stelt agenda's en notulen op voor het bestuur van de LTO vakgroep Melkgeitenhouderij,
en bewaakt en initieert de voortgang en de uitvoering hiervan.
• Je werkt samen met de collega-specialisten van andere dierlijke sectoren en collega themaspecialisten.
• Je hebt oog voor een duidelijke en stevige positie van de melkgeitenhouderij
• Je hebt aandacht voor belangrijke thema’s zoals nationale en internationale marktpositie,
veilige voedselvoorziening, de relatie tussen gezondheid, omgeving en landbouw, en de
leefbaarheid van het platteland.
Als projectmanager 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 LTO Nederland en de NGZO
(Nederlandse Geiten Zuivel Organisatie) zijn zowel de agrarische bedrijven als de
geitenmelkindustrie vertegenwoordigd.
Taken en rollen:
• Je ondersteunt en adviseert de bestuurders van het Platform Melkgeitenhouderij bij alle
zaken die nationaal en internationaal van belang zijn voor de sector.
• Je ondersteunt het bestuur van het Platform Melkgeitenhouderij bij bestuurlijke,
organisatorische en administratieve processen.
• Je stelt agenda's en notulen op voor het bestuur van het Platform Melkgeitenhouderij, en
bewaakt en initieert de voortgang en de uitvoering hiervan.
• Je initieert en regisseert een actuele visie, strategie- en beleidsvorming voor de
melkgeitenhouderij en je stelt mede de prioriteiten en legt de accenten.
• Je hebt een signaalfunctie, samen met bestuurders en externe stakeholders (met name
ketenpartijen), om accuraat in te spelen op actuele sectorontwikkelingen.
• Je bent actief betrokken bij het opstellen van een meerjarenplan en begroting om de
geformuleerde visie en strategie te vertalen in acties die de aangesloten leden de ruimte en
continuïteit bieden om duurzaam te blijven ondernemen.
• Je geeft uitvoering aan activiteiten voortvloeiend uit het meerjarenplan. Daarbij zorg je voor
verbinding met landelijke thema’s.
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Je bent betrokken bij het formeren van en leiding geven aan projectteams, inclusief
voortgangsbewaking.
Je draagt gedeelde budgetverantwoordelijkheid voor de vereniging en de projecten.
Je initieert en gebruikt netwerken op landelijk (in de keten, de politiek en binnen LTO en
NGZO) en internationaal vlak. Je signaleert de klantvraag, anticipeert hierop en creëert in- en
extern draagvlak voor de sectorplannen.
Je faciliteert voor en met het Platform Melkgeitenhouderij de belangen van de sector.
Je draagt zorg voor het opstellen van periodieke rapportages.

Profiel
Een bevlogen en innovatieve verbinder die denken en doen op natuurlijke wijze combineert
Competenties:
• Adviseren
• Omgevingssensitiviteit
• Initiatiefrijk en resultaatgericht.
• Samenwerken
• Analytisch
• Sterke persoonlijkheid zonder 1e viool te willen spelen
• Organisatorisch en administratief sterk
• Hands on-mentaliteit
Functie-eisen
• Je hebt een HBO/ Academisch werk- en denkniveau met bij voorkeur een aantal jaren
werkervaring
• Affiniteit met de agrarische sector in de meest brede zin van het woord. Affiniteit met de
melkgeitenhouderij is een pre.
• Ervaring in of aantoonbare affiniteit met het werken in een politieke en of bestuurlijke
omgeving.
• Bij voorkeur ervaring in een rol als (strategisch) adviseur, projectmanager,
belangenbehartiger, marketing- en/of communicatiespecialist.
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal in woord en geschrift.
Plek in de organisatie
De specialist rapporteert aan de LTO themacoördinator Dierlijke Sectoren en heeft daarnaast een
hiërarchische lijn binnen het bestuur van het platform Melkgeitenhouderij, en vervult hier de rol van
ambtelijk secretaris en projectmanager.
Aanbod
Een interessante functie voor 32 uur per week 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 melkgeitenhouderij in het
bijzonder. Er is volop ruimte voor ontwikkeling en opleiding. Er wordt veel inzet gevraagd maar ook
flexibiliteit geboden. Kortom een boeiende omgeving, waar een interessante uitdaging wacht. De
beloning is in lijn met de zwaarte van de functie en kent goede toekomstperspectieven.

Standplaats
Den Haag (circa 1 dag in de week). Daarnaast werk je vanuit huis en vinden afspraken en overleggen
plaats op diverse plaatsen in Nederland.
Jouw sollicitatie
Wij vinden het belangrijk dat je voorafgaand aan je sollicitatie weet hoe de procedure verloopt. Je
kunt solliciteren tot 5 december 2021 Je ontvangt een bevestiging van je sollicitatie. De eerste
selectie vindt plaats op basis van beoordeling van sollicitatiebrief en CV. Wij laten je uiterlijk 14
december 2021 weten of wij je uitnodigen voor een gesprek of niet.
Herken je jezelf in deze vacature? Stuur dan je motivatiebrief inclusief CV voor 7 december 2021 naar
LTO Nederland. Dat kan aan directiesecretaris, Gineke van Don, gvdon@lto.nl
Heb je vragen over deze functie, neem dan contact op met Mark Heijmans, themacoördinator, op 0632271066 of 070-338 2720

