Vacature: Meewerkstage Communicatie en Public Affairs
Ben jij geïnteresseerd in het politieke en maatschappelijke debat, en wil je je inzetten voor de
toekomst van de agrarische sector in Nederland? Wil je LTO Nederland ondersteunen in het
verder uitbouwen van haar communicatie? Ben je daarnaast bijna afgestudeerd (HBO of
WO) en op zoek naar een veelzijdige stage bij een grote belangenorganisatie? Solliciteer
dan vandaag nog voor de meewerkstage Communicatie en Public Affairs bij LTO Nederland!
Wie zijn wij?
LTO Nederland is dé ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders. LTO
Nederland behartigt de belangen van 35.000 leden door te werken aan een gunstig
ondernemersklimaat voor agrariërs in Nederland en Europa.
Wat ga je doen?
Je gaat meewerken in het team Public Affairs en Communicatie bij LTO Nederland: een jong
team op een veelzijdige werkplek. De stage zal draaien om de positieve zichtbaarheid van
onze sector en vereniging verder te vergroten. Zo zal je onze communicatieadviseurs helpen
bij berichtgeving richting onze leden, de pers en op social media. Daarnaast zul je onze
lobbyist ondersteunen in het volgen en verslaan van debatten in de Tweede Kamer.
Afhankelijk van jouw interesse en eventuele vereisten is er ruimte voor een doorlopende
(afstudeer)opdracht.
Wie ben jij?
•
•
•
•

Je zit aan het einde van een HBO- of WO-opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van
communicatie, bestuurskunde, internationale betrekkingen, politicologie.
Je hebt al enige ervaring met klassieke en sociale media en/of de gang van zaken in de
Tweede Kamer.
Je schrijft goed, en wil een bijdrage leveren aan het verder uitbouwen van onze
communicatie.
Je neemt initiatief, bent leergierig, en een zelfstandig werker.

Wat bieden wij?
•
•
•

Een leerzame en dynamische meewerkstage op het snijvlak van de actualiteit en de
maatschappelijke en politieke discussie.
Een stageplek van september 2022 tot en met januari 2023 bij ons op kantoor aan de
Bezuidenhoutseweg in Den Haag. Overleg over start- en einddatum is mogelijk.
Een stagevergoeding van €450 per maand op basis van een 40-urige werkweek.

Interesse?
Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Mail dan een korte
sollicitatiebrief met CV naar Wytse Sonnema (wsonnema@lto.nl).
Reacties worden doorlopend beoordeeld, de uiterste datum om te reageren is 21 juli 2022.
Voor inhoudelijke vragen over de stage kun je contact opnemen met Josephine Stellingwerf
jstellingwerf@lto.nl.
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.lto.nl.

