Vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP zoekt nieuwe bestuurder

Sta op voor de belangen van ondernemers in jouw sector. Bepaal de agenda en werk mee aan het
oplossen van diverse maatschappelijke vraagstukken.
De zittingstermijn van een bestuursleden van de vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland/NOP
eindigt eind dit jaar. Voor de sector (opfok)vermeerdering wordt de functie opengesteld voor
geïnteresseerde kandidaat (opfok)vermeerderaars. De huidige bestuurder is ook beschikbaar voor
een nieuwe termijn.
In de bestuurlijke structuur die LTO/NOP kent wordt de vakgroep gevormd door de voorzitters van
de vijf pluimvee-deelsectoren die via Kringen zijn georganiseerd: leghennen, vleeskuikens,
(opfok)vermeerdering, kalkoenen en eenden. De vakgroep wordt voorgezeten door een
onafhankelijk voorzitter. De Kringen bestaan uit pluimveehouders uit die betreffende deelsectoren,
waarbij het vakgroeplid van die deelsector voorzitter van die Kring is.
Samen met de andere bestuursleden zorg je voor betrokkenheid en inbreng van de leden. Je bent in
dialoog met politiek, publiek en ketenpartijen en je zoekt afstemming met andere LTO sectoren en
thema’s. Met de vakgroep werk je aan realisatie van de sectorvisie. Een visie die leidend is voor
(communicatie) over keuzes in de praktijk.
Functie-eisen:
• Kent de huidige en toekomstige vraagstukken van de sector en weet wat er bij leden leeft
• Heeft zicht op politieke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de landbouw
• Actief ondernemer in de (opfok)vermeerderingssector
• Kan van ‘buiten naar binnen‘ denken en bijdragen aan een visie en strategie voor de sector
• Heeft communicatieve vaardigheden en het vermogen om de sector in- en extern te
verbinden
Competenties:
• Samenwerken
• Analytisch vermogen
• Flexibiliteit en aanpassingsvermogen
Reageren
Herken jij jezelf in dit profiel? Reageer dan voor 1 oktober 2022. Je kunt reageren door een e-mail
met CV te sturen naar Gineke van Don, directiesecretaris LTO Nederland (gvdon@lto.nl). Voor nadere
informatie over de inhoud en procedure kun je contact opnemen met Ernest Bokkers,
Sectorspecialist Pluimveehouderij van LTO Nederland/NOP (ebokkers@lto.nl en 06 55469484).

