
       

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) behartigt de belangen van 8.000 jonge 

boeren en tuinders in Nederland. Naast het behartigen van de belangen van agrarische 

jongeren in Den Haag en Brussel biedt NAJK actief handvatten tot ontwikkeling en beter 

ondernemerschap. Hiermee draagt NAJK enerzijds bij aan de persoonlijke ontwikkeling van 

jongeren verbonden met de agrarische sector en anderzijds aan de ontwikkeling van 

zelfbewuste en kundige jonge ondernemers die met beide benen in de maatschappij staan: 

de ondernemers van de toekomst.  

 

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.  

Vanwege uitbreiding van werkzaamheden zoekt Stichting Plattelandsjongeren voor NAJK 

op korte termijn een: 

(Junior) projectleider NAJK (20 uur) m/v 

De functie  

In deze functie ben je van begin tot eind verantwoordelijk voor de invulling en het 

eindresultaat van de projecten. Je werkt samen in een klein team en begeleidt en realiseert 

deze projecten zelfstandig en op professionele wijze. Je zet de beleidsdoelstellingen om in 

concrete projectplannen en zorgt voor de financiering en uitvoering. Je levert een bijdrage 

aan de doelstellingen van NAJK.  

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden  

Als ondernemende projectleider van de vereniging ben je verantwoordelijk voor:  

● de invulling, uitvoering, voortgangsbewaking en bijsturing van project(en) zodat 

projectdoelen worden gehaald;  

● het organiseren en begeleiden van een project over weidegang, bodem en natuurinclusieve 

landbouw;  

● het organiseren van PR en communicatie van projecten;  

● het opstellen en beheren van begrotingen en rapportages;  

● de ontwikkeling van de methodiek;  

● de samenwerking met interne en externe contacten en belanghebbenden van de 

organisatie;  



● het initiëren en acquireren van (nieuwe) projecten passend bij de doelstellingen van NAJK; 

● de werving van financiële middelen en fondsen voor deze projecten.  

Jouw profiel  

Wij zoeken een doortastend, initiatiefrijk persoon die:  

● minimaal hbo denk- en werkniveau heeft;  

● ervaring heeft in projectaansturing en -uitvoering;  

● ervaring heeft in (project)acquisitie en fondsenwerving;  

● beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;  

● zelfstandig en gestructureerd kan werken;  

● probleemoplossend vermogen heeft en denkt in mogelijkheden; 

● affiniteit heeft met land- en tuinbouw;  

● ervaring heeft in het werken met jongeren en/of vrijwilligerswerk;  

● trends in de agrarische sector en behoeften van agrarische jongeren kan signaleren en 

omzetten naar projecten en activiteiten; 

● in bezit is van een auto;  

● bereid is om flexibel te werken.  

Wij bieden  

● een zelfstandige, verantwoordelijke functie met veel ruimte voor initiatief en ontwikkeling;  

● een functie met een groot netwerk potentieel;  

● een uitdagende, gevarieerde functie in een jong en enthousiast team;  

● een organisatie die ruimte biedt voor flexibel werken;  

● een jaarcontract met uitzicht op verlenging;  

● goede arbeidsvoorwaarden (cao sociaal werk, schaal 9).  

Standplaats: Utrecht 

Daarnaast is er (gedeeltelijk) mogelijkheid tot thuiswerken.  

Solliciteren  

Ben je enthousiast? Mail dan je sollicitatiebrief voorzien van cv uiterlijk 11 juli 2021 naar 

Stichting Plattelandsjongeren, t.a.v. Bernadette van Ginkel, P&O, per mail 

bernadette@plattelandsjongeren.nl. Gesprekken zullen plaatsvinden op 15 en 22 juli. 

Informatie  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marloes van Schaik (projectleider 

NAJK) 030-276 9855.  

Meer informatie over NAJK en Stichting Plattelandsjongeren kun je vinden op:  

www.najk.nl  

www.plattelandsjongeren.nl  

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


