Vacature
Themaspecialist Water
LTO Nederland is dé vertegenwoordiger van Nederlandse boeren en tuinders en behartigt
voor 35.000 van hen de belangen. Wij verbinden en ondersteunen ondernemers in de landen tuinbouwsector. We zetten ons in op terreinen als voedsel en gezondheid, omgeving en
platteland, water, bodem, klimaat en biodiversiteit.
Jouw taken
Binnen LTO Nederland is water een kernthema. Hieronder valt een breed en divers scala aan
onderwerpen en werkzaamheden, variërend van de Kaderrichtlijn Water tot droogteproblematiek
en het Waterschapsbestel. Gevoel voor de complexe – zowel Brusselse als nationale besluitvorming op alle deelterreinen van het waterdossier is in deze functie een vereiste.
Op het vlak van water opereer je in het centrum van de actualiteit en de maatschappelijke,
economische, juridische en politieke discussie en dat binnen een sector die bij kan dragen aan de
oplossingen, maar tegelijkertijd ook vele uitdagingen voor zich ziet!
Je werkt samen met collega’s op andere milieu- en omgevingsdomeinen (en deelterreinen
hierbinnen) binnen LTO Nederland, met de sectorspecialisten van LTO Nederland en met de
waterspecialisten van de regionale LTO-organisaties. Je adviseert, ondersteunt en zoekt de
samenwerking met diverse bestuurders in onze organisatie. Hiervoor opereer je in een groot
netwerk. Zo heb je bijvoorbeeld overleg met diverse ministeries, bracheorganisaties,
ketenpartijen uit toeleverende en verwerkende industrie, NGO’s, wetenschap en onderzoek en
andere belangenbehartigers in en buiten de agrarische sector.
Jouw verantwoordelijkheden
Gelet op de diversiteit en omvang van de werkzaamheden zoeken we een collega met de nodige
ervaring. Zelfstandig werken, initiatief nemen, netwerken in Den Haag en Brussel en inbreng
leveren op complexe (Europese) wetgevings- en implementatietrajecten zijn je op het lijf
geschreven. Daarnaast kun je samenwerken in grote en complexe trajecten en programma’s
zoals het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied
(NPLG). Je levert op jouw dossiers een bijdrage aan het zichtbaar maken en positioneren van de
land- en tuinbouwsector. Je werkt op strategisch en operationeel niveau en bent in staat
adequaat te adviseren en te overtuigen. Als specialist 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 competenties
•
•
•
•
•

Adviseren
Omgevingssensitiviteit
Oplossingsgericht
Samenwerken
Analytisch

•

Oordeelsvorming

Jouw achtergrond
• Een afgeronde HBO of WO opleiding;
• Kennis en ervaring op de genoemde onderwerpen en hierbinnen met name het Europese
en nationale politieke kader rond water;
• Minimaal 5-10 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie;
• Goede diplomatieke vaardigheden en in staat om complexe vraagstukken te vertalen
naar heldere en begrijpelijke boodschappen voor relevante partijen;
• Kennis van hedendaagse communicatiemiddelen, waaronder social media;
• Politiek- en organisatiesensitief en een brede interesse in politiek-maatschappelijke
verhoudingen;
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
• Affiniteit met de land - tuinbouwsector (geen vereiste, wel een pré).
Ons aanbod
Een interessante functie bij dé belangenbehartiger van de land- en tuinbouwsector in Nederland
in het hart van de Haagse en Brusselse dynamiek en actualiteit. 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. Je
kunt solliciteren tot en met 15 november 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 18 november weten of wij je uitnodigen voor een gesprek of niet.
Herken je jezelf in deze vacature? Stuur dan je motivatiebrief inclusief CV naar LTO Nederland.
Dat kan aan Gineke van Don via gvdon@lto.nl .
Heb je vragen over de functie, neem dan contact op met Mark Heijmans op 06 - 3227 1066.

