Stichting Bionext is de ketenorganisatie voor duurzame biologische landbouw en voeding.
Bionext verbindt de Nederlandse biologische ketens van boer tot consument. Bionext wordt gedragen
door drie verenigingen: Biohuis (boeren en tuinders), BioNederland (producenten en handel) en de
Biowinkelvereniging (Bio Speciaalzaken). We zijn gevestigd in het World food Centre te Ede, naast
station Ede-Wageningen.
Met een kleine groep bevlogen medewerkers zorgen we voor de belangenbehartiging van de
biologische ketens op de gebieden wetgeving, onderzoek, publiciteit en marktontwikkeling. Verder
voert Bionext een groot aantal projecten uit voor de verdere verduurzaming van biologisch. En
organiseren we consumentencampagnes, zoals De Grootste zaadbank van Nederland, Ontdek Bio,
Lekker naar de Bio-boer en Adopteer een Kip en geven het consumentenmagazine Smaakmakend
uit. Jaarlijks organiseren we de Bio-beurs in Zwolle
Voor uitbreiding van ons team Kennis en Innovatie zijn wij op zoek naar een:
Junior Projectleider
die zich met name inzet voor dierlijke biologische productieketens met name koeien, geiten en
schapen
voor 24-32 uur per week
De functie:
Tot jouw taken en verantwoordelijkheden behoren:
- Mede uitvoeren van projecten zoals “mannelijke dieren”, koolstofboeren en diverse andere
projecten op het gebied van dieren;
- Begeleiden van de Ketengroep Zuivel;
- Bijhouden van kennis op eigen vakgebied;
- Onderhouden van netwerken;
- Mede-initiëren van projecten die aansluiten bij de behoeften van de aangesloten verenigingen
en hun leden, alsmede het zoeken van financiering hiervoor bij potentiele opdrachtgevers;
- Het behalen van de gestelde doelen binnen het budget en de vastgestelde planning;
- Uitdragen van (tussentijdse) projectresultaten eventueel in nauwe samenwerking met de
afdeling Communicatie;
- Sparringpartner van collega’s
Jouw profiel:
- Een relevante HBO opleiding;
- Kennis van de eigen beleidsterreinen;
- Minimaal 2 jaar werkervaring bij voorkeur in projectmatige omgeving;
- Oog voor inhoud én proces / relaties;
- Niet bang voor acquisitie;
- Soepele schrijver in Nederlands en Engels;
- Goede kennis van MS Office;
- Achtergrond in landbouw en/of kennis van is zeker een pré.
Belangrijkste kerncompetenties zijn:
- Analytisch vermogen;
- Vindingrijk (in proces en acquisitie);
- Initiatiefrijk;
- Resultaatgericht;
- Commercieel vaardig.
Geïnteresseerd?
Herken je jezelf in dit profiel? Solliciteer dan en mail je CV met een motivatiebrief naar Angelique
Buschman, P&O-adviseur, e-mailadres: angelique@personeelspraktijk.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

