
 

Vacature stage internationale zaken –  

LTO Nederland in Brussel 
 

 

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 zit in de afstudeerfase van een (relevante) HBO/WO-opleiding  

• Je bent een enthousiaste denker en doener met een hart voor de agrarische sector 

• Je hebt zicht op politieke ontwikkelingen en kennis van de Europese instellingen 

• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het 
Nederlands en in het Engels 

 

Wat ga je doen? 

Als stagiair(e) werk je mee aan een sterke belangenbehartiging voor de Nederlandse land- en tuinbouw 

in het hart van de Europese Unie. Binnen het team Internationaal van LTO Nederland krijg je een 

zelfstandige functie waarin je veel praktijkervaring kunt opdoen. Je creatieve ideeën en mening kun je bij 

ons altijd kwijt en worden zeer gewaardeerd. Je krijgt een eigen onderzoeksopdracht die we in overleg 

samenstellen en daarnaast ondersteun je het team Internationaal in haar dagelijkse werkzaamheden. Je 

zult ook regelmatig contact hebben met de collega’s van LTO Nederland in Den Haag en de regionale 

kantoren. 

 

Wat bieden wij? 

• Een leerzame en dynamische stage in een inspirerende werkomgeving in hartje Brussel 

• Een stageplek van 1 februari tot en met 30 juni 2022  

• Een passende stagevergoeding  

 

Jouw sollicitatie 

Wij vinden het belangrijk dat je voorafgaand aan je sollicitatie weet hoe de procedure verloopt. Je kunt 

solliciteren tot 7 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 8 december weten of wij 

je uitnodigen voor een gesprek. De gesprekken vinden in de dagen daarna plaats.  

 

 

Stuur voor 7 december 2021 je CV en motivatiebrief naar ibouwers@lto.nl   
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