LTO Nederland
Sectorspecialist Aardappelen en Akkerbouw
Ben jij de verbinder die de sparringpartner wil zijn voor de akkerbouw? Overtuigend en sta je stevig in
je schoenen? Kun je goed inspelen op ontwikkelingen, makkelijk schakelen tussen diverse
belanghebbenden alsook op verschillende niveaus? Dan is deze functie wellicht iets voor jou!
LTO Nederland is dé belangenbehartiger van meer dan 35.000 agrarische ondernemers, die door
hun lidmaatschap van LTO Noord, ZLTO of LLTB zijn aangesloten bij deze ondernemers- en
werkgeversorganisatie. LTO Nederland maakt zich sterk voor de economische en maatschappelijke
positie van boeren en tuinders. Belangrijke thema’s zijn bijvoorbeeld voedsel en gezondheid, klimaat,
ondernemen en omgeving. In al deze thema’s speelt de land- en tuinbouw een prominente rol.
Als Sectorspecialist Aardappelen en Akkerbouw behartig je de belangen van ruim 8000 leden
akkerbouwers met name op gebied van aardappelteelt op nationaal en internationaal gebied. Je bent
dé expert en verbindende schakel voor de teelten die door LTO Nederland vertegenwoordigd worden.
Als Sectorspecialist werk je op strategisch en operationeel niveau en ben je in staat adequaat te
adviseren en te overtuigen. Je bent nauw betrokken bij thema’s die belangrijk zijn voor alle
plantaardige sectoren zoals nationale en internationale marktpositie, gewasbescherming, veilige
voedselvoorziening, kringlopen en de leefbaarheid van het platteland.

Functie
Belangenbehartiger, sparringpartner en verbinder voor aardappelteelt en akkerbouw
•
•
•
•
•
•
•

Strategisch sparringpartner voor alle ketenpartijen (ketenorganisaties, kennisinstellingen,
NGO’s, overheden, bedrijfsleven en binnen LTO) waar LTO Nederland mee samenwerkt.
Adviseren, ondersteunen en de samenwerking aangaan met diverse bestuurders.
Inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en proactief agenderen van relevante thema’s
en projecten binnen LTO Nederland.
Faciliteert voor en samen met de vakgroep akkerbouw en vollegrondsgroententeelt de
belangen van de sector.
Als spin in het web heb je regelmatig contact met vakgroepbestuurders, leden,
sectorspecialisten, themacoördinatoren, portefeuillehouders en externe stakeholders (met
name ketenpartijen).
Samen met de voorzitter van de vakgroep LTO Akkerbouw en Vollegrondsgroententeelt en je
collega specialisten vorm je hét gezicht van deze sectoren in Nederland. Voor de
aardappelteelt en -ketens ben je het eerste aanspreekpunt.
De Sectorspecialist Aardappelen en Akkerbouw rapporteert aan de Directeur Beleid.

Profiel
Creatieve netwerker met lef en gevoel voor dienstverlening en samenwerking
Functie-eisen
•
•
•
•
•

Je hebt een hbo/academisch werk- en denkniveau.
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
Affiniteit met de agrarische sector in de meest brede zin van het woord. Kennis van
aardappelteelt en -ketens en de plantaardige sectoren is een pre.
Goede diplomatieke vaardigheden, in staat om complexe vraagstukken te vertalen naar
heldere en begrijpelijke boodschappen voor relevante partijen.
Brede interesse in politiek-maatschappelijke verhoudingen.

Competenties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ondernemend en adviserend met strategisch denkvermogen.
Zelfstandig, oplossingsgericht en initiatiefrijk.
Omgevingssensitiviteit (‘antenne’ voor relevante zaken/ontwikkelingen).
In staat tegengestelde belangen in harmonie en constructief samen te brengen en te
verbinden, samenwerken / verbinden.
Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
Zowel standvastig als gericht op constructieve samenwerking.
Analytisch, oordeelsvorming.
Charismatisch, overtuigend.
Creatief, soms out-of-the box durven denken en handelen.
Organisatorisch sterk en ‘hands on’-mentaliteit.

Standplaats
Den Haag (circa 1 dag in de week). Veelal spreek je met relaties door het land of werk je vanuit huis.

Aanbod
Een interessante functie in een dynamisch en (inter)nationaal werkveld. Een veelzijdige rol waar je
een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de belangenbehartiging van de agrarische sector in
Nederland in het bijzonder voor aardappelen en akkerbouw. 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. LTO kent een 40-urige werkweek met uitstekende
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reageren
LTO Nederland heeft de Werving en Selectie voor de vacature van Sectorspecialist Aardappelen en
Akkerbouw exclusief uitbesteed aan CeresRecruitment.
Voor meer informatie kun je terecht bij Anouk Bom, telefonisch bereikbaar op 06 51 614 901.
Sollicitaties via www.ceresrecruitment.nl.
Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op www.lto.nl.
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.

