KVLV, Vrouwen met vaart vzw werft aan:

Medewerker Steunpunt Hoeveproducten
Het Steunpunt Hoeveproducten, opgericht in 2003, ondersteunt land- en tuinbouwers in
Vlaanderen die actief (willen) zijn in de Korte Keten. Advisering, begeleiding, belangenverdediging,
vormingen en informatiedoorstroming behoren dan ook tot de kerntaken van het Steunpunt
Hoeveproducten. Om de werking van het Steunpunt verder uit te bouwen zijn we op zoek naar een
nieuwe medewerker m/v

Functieomschrijving:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als medewerker SH adviseer en begeleid je land- en tuinbouwers die actief (willen) zijn
binnen de Korte Keten
Je detecteert de noden mbt vormingen en werkt deze op maat uit
Je ondersteunt samenwerkingsverbanden
Je helpt mee aan de uitbouw van een informatieve website, nieuwsbrieven, sociale media
Je organiseert de belangenverdediging van de dossiers
Je volgt bepaalde dossiers op (wetgevend kader, vertaling naar de land- en tuinbouwers,
detecteren van knelpunten,…)
Je dient projecten in en voert deze ook uit
Je werkt vnl. in de provincies Antwerpen, Limburg en het Oosten van Vlaams-Brabant.
Occasioneel zijn verplaatsingen naar andere provincies ook mogelijk
Je bouwt een netwerk uit in deze provincies
Je vertegenwoordigt het IKK/KVLV binnen verschillende netwerken
Je maakt deel uit van een klein team

Vereisten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeer zelfstandig kunnen werken, zin voor initiatief
Affiniteit met de land- en tuinbouw is een groot pluspunt
Bereid zijn zich in te werken in relevante wet- en regelgeving op korte termijn (studiewerk)
en zich dieper in te werken in een aantal dossiers
Minimum diploma bachelor bij voorkeur een economische/marketing gerelateerde richting
Kunnen luisteren
Out of the box kunnen denken
Goede communicatieve vaardigheden hebben zowel mondeling als schriftelijk
Geen 9-5 mentaliteit, bereid zijn tot avondwerk en occasioneel weekend werk
Reizende functie, standplaats Wijgmaal, mogelijkheid tot telewerk
In bezit zijn van rijbewijs B

Wij bieden:
•
•
•
•

- Een voltijds contract van onbepaalde duur (100 %)
- Een boeiende job vol afwisseling en ontplooiingskansen
- Een flexibele en dynamische werkomgeving
- Interessante verloning met extra legale voordelen.

Meer info:
•

•

-Dienst Werving & selectie Ons, tel 016/24 49 08
-Voor meer info over de werking van KVLV, Vrouwen met vaart, surf naar

Interesse:
•

Solliciteer online via de onderstaande link: www.ons.be/vacatures

www.kvlv.be

