VACATURE Adviseur public affairs EU
Wil je een onmisbare bijdrage leveren aan de belangenbehartiging van Nederlandse boeren en tuinders
in de Europese Unie? Heb je ervaring of affiniteit met belangrijke onderwerpen zoals klimaat,
gemeenschappelijk landbouwbeleid, handel, diergezondheid en plantgezondheid? Begrijp je hoe de
Europese instellingen en de Brusselse bubbel koepelorganisaties functioneren én hoe je hen beter kan
laten werken voor boeren en tuinders in Nederland?
Solliciteer dan als adviseur public affairs EU bij LTO Nederland!
LTO Nederland in Europa
LTO Nederland is dé vertegenwoordiger van Nederlandse boeren en tuinders en behartigt voor 30.000
van hen de belangen. Wij verbinden en ondersteunen ondernemers in de land- en tuinbouwsector. We
zetten ons in op thema’s als goed eten, mooi groen en sterk ondernemerschap. Als derde
werkgeversorganisatie van Nederland zorgt LTO Nederland ook voor goede arbeidsvoorwaarden voor
de mensen in onze mooie sector.
Binnen Europa is de Nederlandse land- en tuinbouw leidend wat betreft kennis, innovatiekracht en
verduurzaming. De Europese ambities, zeker wat betreft Green Deal-onderdelen als de VanBoerTotBord-strategie en de Biodiversiteitsstrategie, zullen een grote impact op de sector hebben. Om
gebruik te maken van de kansen die dit biedt en om de uitdagingen bij te sturen is een sterke
aanwezigheid in Brussel van groot belang.
Adviseur public affairs EU
Als adviseur public affairs EU ben je ons aanspreekpunt in Brussel. Je werkt nauw samen met de Haagse
beleidscollega’s en het team public affairs/communicatie in Nederland en natuurlijk met de
bestuurders die onze vereniging vertegenwoordigen – ook in Brussel. Een goede samenwerking met
stakeholders en onze koepelorganisatie Copa-Cogeca is cruciaal voor succes.
Gelet op de diversiteit en omvang van de werkzaamheden zoeken we een collega met de nodige
ervaring. Zelfstandig werken, initiatief nemen, netwerken en inbreng leveren op complexe Europese
wetgevingstrajecten zijn je op het lijf geschreven. Je levert op jouw dossiers een bijdrage aan het
zichtbaar maken en positioneren van de land- en tuinbouwsector in Brussel. Je werkt op strategisch en
operationeel niveau en bent in staat adequaat te adviseren en te overtuigen. Als adviseur heb je gevoel
voor samenwerking en oog voor kwaliteit. Je kunt goed inspelen op ontwikkelingen in de samenleving
en bent in staat om onderwerpen proactief te agenderen.
Jouw achtergrond
• 5-10 jaar relevante werkervaring met kennis en ervaring op de genoemde onderwerpen;
•

Universitair werk- en/of denkniveau;

•

Goede diplomatieke vaardigheden en in staat om complexe vraagstukken te vertalen naar
heldere en begrijpelijke boodschappen voor relevante partijen;

•

Politiek- en organisatiesensitief en een brede interesse in politiek-maatschappelijke
verhoudingen;

•

Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden (vloeiend in het Engels, met extra
Europese talen een pré);

•

Affiniteit met de land - tuinbouwsector (geen vereiste, wel een pré);

•

Standplaats Brussel of de bereidheid daar de noodzakelijke tijd te verblijven.

•

Vloeiend in de Nederlandse taal is vereist

VACATURE
Ons aanbod
Een interessante functie bij dé belangenbehartiger van de land- en tuinbouwsector in Nederland in
het hart van de Brusselse dynamiek en actualiteit en een inspirerende werkomgeving met dito
collega’s. LTO Nederland kent een 40-urige werkweek met uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Jouw sollicitatie
Wij vinden het belangrijk dat je voorafgaand aan je sollicitatie weet hoe de procedure verloopt.
Sollicitaties worden op lopende basis behandeld, een snelle reactie is dus handig. Je kunt solliciteren
tot en met uiterlijk 25 september 2022.
Je ontvangt een bevestiging van je sollicitatie. De eerste selectie vindt plaats op basis van beoordeling
van sollicitatiebrief en CV. Wij laten je uiterlijk 30 september weten of wij je uitnodigen voor een
gesprek of niet.
Herken je jezelf in deze vacature? Stuur dan je motivatiebrief inclusief CV voor 25 september 2022 naar
LTO Nederland. Dat kan aan Gineke van Don via gvdon@lto.nl.
Heb je vragen over de functie, neem dan contact op met Wytse Sonnema, hoofd public affairs en
communicatie LTO Nederland, op +31(0)6 23 26 57 46.

