
  
 
Het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) behartigt de belangen van jonge agrarische 
ondernemers in Groningen. Kernactiviteiten zijn projectactiviteiten, belangenbehartiging, advies, 
voorlichting en training gericht op jonge ondernemers van 16 tot 35 jaar. Stichting Plattelands 
Jongeren Services (PJS) is de uitvoerende werkorganisatie van GrAJK. 
 
Stichting PJS zoekt voor GrAJK op korte termijn een enthousiaste en ondernemende: 
 
 

Bestuursondersteuner m/v (11 uur) 
 

Standplaats Drachten 
 
De bestuursondersteuner geeft inhoud en sturing aan lobby, werkt mee aan ontwikkeling en 
uitvoering van projecten en onderhoudt contacten met overheden, financiers en de achterban. 
Daarnaast is de bestuursondersteuner verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning van het 
dagelijks bestuur. 
 
Taken: 

- inhoudelijk advies over innovatie en functioneren van bestuur en afdelingen; 
- lobby en advies bij de (gemeentelijke en provinciale) politiek ten dienste van jonge 

agrarische ondernemers; 
- aanspreekpunt met betrekking tot financiën en verenigingsactiviteiten; 
- projectuitvoering en relatiebeheer; 
- PR & communicatie voor de verenigingen. 

 
Wij zoeken: 
een doortastende en initiatiefrijke bestuursondersteuner die:  

- minimaal HBO werk- en denkniveau heeft; 
- kennis heeft over de land- en tuinbouw; 
- beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden; 
- professioneel en klantgericht is; 
- bereid is om ’s avonds te werken; 
- zelfstandig kan werken en in bezit is van rijbewijs en auto. 

 
Wij bieden: 

- een functie voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging; 
- startdatum in overleg, bij voorkeur zo snel mogelijk; 
- een jonge en enthousiaste organisatie die alle ruimte biedt voor initiatief en zelfstandig 

werken; 
- arbeidsvoorwaarden volgens cao Sociaal Werk (schaal 8). 

 
Informatie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lianne van Rulo-Vermue via lvanrulo@grajk.nl of 
06 82163431. Sollicitaties inclusief cv kunnen per mail verstuurd worden aan Stichting PJS via 
bvanginkel@stichting-pjs.nl en dienen uiterlijk maandag 17 oktober binnen te zijn. 
Sollicitatiegesprekken vinden plaats in Drachten. 
 
Meer informatie over het agrarisch jongerenwerk kunt u vinden op de site www.najk.nl. 
 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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