
  

Stichting   Plattelandsjongeren   oogst   resultaat   voor   diverse   jongerenorganisaties   bij   de   
uitvoering   van   hun   projecten,   bestuursactiviteiten   en   administratie.   Het   is   een   platte   
organisatie   waarin   medewerkers   veel   verantwoordelijkheid   hebben   én   nemen.   Ons   
professionele   team   is   slagvaardig   en   speelt   in   op   de   ontwikkelingen   op   het   platteland   en   
in   de   agrarische   sector.     
  

Voor   onze   klanten   het   Nederlands   Agrarisch   Jongeren   Kontakt   (NAJK),   Hollands   Agrarisch   
Jongeren   Kontakt   (HAJK)   en   Flevolands   Agrarisch   Jongeren   Kontakt   (FAJK)   zijn   we   op   zoek   
naar   een   zelfstandige   en   enthousiaste     
  

Bestuursondersteuner/projectmedewerker   (m/v)   
24   uur,   standplaats   Utrecht   

  
Als   bestuursondersteuner   HAJK   en   FAJK   zorg   je   ervoor   dat   de   bestuurders   hun   taak   zo   goed  
mogelijk   kunnen   uitvoeren.   Je   draagt   dus   zorg   voor   alle   voorkomende   werkzaamheden,   
zowel   inhoudelijk   als   organisatorisch. Voor   NAJK   ga   je   als   projectmedewerker   aan   de   slag   
met   een   project   op   het   thema   natuurinclusieve   landbouw,   samen   met   een   projectleider   en   
communicatiemedewerker.   
  

Wat   ga   je   doen?   
● ondersteunen   en   adviseren   van   bestuursleden:   voorbereiden   van   vergaderingen,   

organiseren   van   bijeenkomsten,   enz;     
● volgen   van   en   reageren   op   ontwikkelingen   in   de   provinciale   politiek;   
● bedenken   en   uitvoeren   van   relevante   projecten;   
● een   nieuw   project   uitvoeren   gericht   op   natuurinclusieve   landbouw;   
● externe   communicatie   plannen   en   uitvoeren.   

  
Wij   zoeken   op   korte   termijn :   
Een   doortastende   en   initiatiefrijke   bestuursondersteuner   die:     

● minimaal   HBO   werk-   en   denkniveau   heeft;   
● minimaal   3   jaar   ervaring   heeft   als   projectmedewerker;   
● kennis   heeft   van   de   agrarische   sector;   
● beschikt   over   uitstekende   mondelinge   en   schriftelijke   vaardigheden;   
● zelfstandig,   assertief,   creatief   en   organisatorisch   sterk   is;   
● flexibel   is   in   werkdagen   en   -avonden;   
● in   bezit   is   van   rijbewijs   en   auto.   

  
Wij   bieden:   

● een   functie   voor   1   jaar   met   mogelijkheid   tot   verlenging   voor   onbepaalde   tijd;   
● een   jonge   en   enthousiaste   organisatie   die   alle   ruimte   biedt   voor   initiatief   en   

ontwikkeling;   
● arbeidsvoorwaarden   volgens   de   CAO   Sociaal   Werk   (schaal   8).   

  
     



  

Informatie:   
Voor   meer   informatie   kun   je   contact   opnemen   met   David   Uijl,   directeur   Stichting   
Plattelandsjongeren   (06   8212   2200).     
  

Sollicitaties   inclusief   cv:   gericht   aan   Stichting   Plattelandsjongeren,   t.a.v.   Bernadette   van   
Ginkel,   P&O,   per   mail    bernadette@plattelandsjongeren.nl ,   dienen   vóór   28   april   2021   te   
zijn   ontvangen.   De   eerste   gespreksronde   is   op   30   april,   de   tweede   op   7   mei.   Meer   
informatie   over   het   agrarisch   jongerenwerk   van   onze   klanten   kun   je   vinden   op   de   site   
www.najk.nl   
  

Acquisitie   n.a.v.   deze   advertentie   wordt   niet   op   prijs   gesteld.   
  
  


