Vacature junior projectleider
Collectief Groningen West is een vereniging van zo’n 750 leden die zich bezighouden met agrarisch
natuur- en landschapsbeheer of zich daar betrokken bij voelen. Daarnaast voeren we steeds meer
projecten uit op het gebied van natuurinclusieve landbouw. We zoeken daarom een junior
projectleider om ons team aan te vullen.
Wat ga je doen?
Als junior projectleider zul je werken aan projecten met verschillende thema’s en abstractieniveaus,
maar of het nu gaat over bodemleven, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid of weidevogelbeheer:
onze projecten hebben met elkaar gemeen dat ze ‘landen’ op het boerenerf van onze leden. We vinden
het daarom belangrijk dat je weet wat er speelt in de landbouw en hierover kunt meepraten.
Als junior projectleider draai je mee in ons team van projectleiders, kantoormedewerkers en
veldcoördinatoren dat zorgt voor het dagelijkse werk van Collectief Groningen West. Je werkt samen
met je collega’s en hebt contact met de deelnemers uit de projecten en de partijen die je tegenkomt
in ‘het veld’. Je bent dus iemand die graag samenwerkt, maar je kunt ook goed zelfstandig aan de slag.
Je kunt goed plannen, overzicht bewaren en vooruit denken. Je krijgt energie van onze praktische
projecten maar schrikt ook niet van alle administratieve zaken die bij een goede projectadministratie
komen kijken. Voor deze gevarieerde functie zoeken wij daarom iemand die van alle markten thuis is,
hart voor de landbouw heeft en leergierig is. Voel je je aangesproken? Dan nodigen we je van harte uit
om te solliciteren.
Wat zoeken wij?
• Je hebt een relevante HBO of WO-opleiding afgerond;
• Je weet wat er speelt op het boerenerf;
• Je hebt ervaring met projectmatig werken of wilt dit bij ons leren;
• Je kunt zelfstandig werken, bent initiatiefrijk en kunt goed organiseren;
• Je vindt het leuk om te communiceren met agrariërs, collega-organisaties, gebiedspartijen en
overheden;
• Je hebt een rijbewijs B en eigen vervoer.
Wat bieden wij jou?
Wij bieden je een uitdagende functie voor gemiddeld 32 tot 36 uur in de week met een marktconform
salaris en arbeidsvoorwaarden.
Meer informatie en solliciteren
Jouw sollicitatiebrief en CV kun je tot vrijdag 14 februari sturen naar Liesbeth de Haan. Ook als je nog
vragen hebt over de vacature kun je contact met haar opnemen. Dit alles kan via
ldehaan@collectiefgroningenwest.nl of 06 122 321 34.
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