LTO Nederland
Themaspecialist Klimaat

Een verbindende strateeg op hét thema van de toekomst!
Wil jij de komende jaren het verschil maken op hét politiek-maatschappelijke thema? Ben jij de
strateeg op het gebied van zowel landbouw als klimaat Communicatief sterk en sta je stevig in je
schoenen? Kun je 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 Themaspecialist Klimaat ben je intensief betrokken bij zowel beleidsvorming als beleidsuitvoering
op gebied van bijvoorbeeld het Klimaatakkoord, de Regionale Energie Strategie en de Europese
Green Deal. Je schakelt tussen operationeel en strategisch niveau en bent in staat adequaat te
adviseren en te overtuigen. Als themaspecialist heb je gevoel voor samenwerking en oog voor
kwaliteit. Je weet goed in te spelen op ontwikkelingen in de samenleving en bent in staat om
onderwerpen proactief te agenderen.
Ten aanzien van het thema klimaat opereer je in het centrum van de actualiteit en de
maatschappelijke, Europese en politieke discussie. Gevoel voor de complexe -met name Brusselsebesluitvorming op de diverse deelterreinen hieromtrent, is in deze functie dan ook een essentieel!
Op deze wijze heb jij nadrukkelijke inbreng ten behoeve van een sector die kan bijdragen aan
oplossingen maar die daartoe ook voor flinke uitdagingen gesteld staat!

Functie
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategisch sparringpartner voor diverse ministeries, NGO’s, wetenschap en onderzoek,
ketenpartijen en andere belangenbehartigers binnen en buiten de agrarische sector.
Netwerken in Den Haag en Brussel inzake complexe (Europese) wetgevingstrajecten.
Adviseren, ondersteunen en de samenwerking aangaan met diverse bestuurders van LTO
Nederland.
Samenwerken met collega’s op andere milieu- en omgevingsdomeinen (en deelterreinen
hierbinnen) binnen LTO Nederland en met collega’s van regio’s en sectoren
Positioneren van de land- en tuinbouw in de beleidsvorming rond het thema klimaat.
Vanuit een maatschappelijke betrokkenheid agenderen van relevante thema’s en projecten
binnen LTO Nederland.
Als spin in het web heb je regelmatig contact met collega’s, leden, sectorspecialisten,
themacoördinatoren, portefeuillehouders en externa stakeholders (met name ketenpartijen).
De Themaspecialist Klimaat legt verantwoording af aan de Themacoördinator.

Profiel
Netwerker en verbinder met inhoudelijke kennis van zaken die invloed uitoefent op
klimaatbeleid
Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde hbo- of wo-opleiding.
Kennis en ervaring op de genoemde terreinen en met name op gebied van het Europese
politieke kader rond het thema Klimaat.
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie.
Goede diplomatieke vaardigheden, in staat om complexe vraagstukken te vertalen naar
heldere en begrijpelijke boodschappen voor relevante partijen.
Kennis van hedendaagse communicatiemiddelen, waaronder social media.
Brede interesse in politiek-maatschappelijke verhoudingen.
Affiniteit met de land - tuinbouwsector (geen vereiste, wel een pré).
Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Competenties
•
•
•
•
•
•
•
•

Ondernemend en adviserend met strategisch denkvermogen.
Zelfstandig, oplossingsgericht en initiatiefrijk.
Politiek- en organisatiesensitiviteit (‘antenne’ voor relevante zaken/ontwikkelingen).
In staat tegengestelde belangen in harmonie en constructief samen te brengen en te
verbinden.
Zowel standvastig als gericht op constructieve samenwerking.
Analytisch, oordeelsvorming.
Charismatisch, overtuigend.
Flexibel met een grote betrokkenheid.

Standplaats
Den Haag (circa 1-2 dagen 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 het thema klimaat. 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 Themaspecialist Klimaat exclusief
uitbesteed aan CeresGreen.
Voor meer informatie kun je terecht bij Stephan Temmink, telefonisch bereikbaar op 06 13 128 199.
Sollicitaties via www.ceresgreen.nl.
Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op www.lto.nl.
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.

