Met meer dan 3000 leden, allemaal jongeren tussen 16 en 35 jaar met interesse voor land- en tuinbouw, is Groene Kring de grootste
overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Groene Kring brengt jonge land- en tuinbouwers op
gewestelijke en provinciaal niveau samen tijdens ontspannende en competitieve activiteiten. Ook zorgen we voor een passend aanbod
aan opleidingen voor jonge ondernemers in de land- en tuinbouw, zowel in actuele thema’s als specifieke thema’s zoals
bedrijfsopvolging. Ten slotte verdedigt Groene Kring de belangen van jonge land- en tuinbouwers in diverse beleidsorganen als via
ludieke acties. Daarnaast werkt Groene Kring mee aan de positieve beeldvorming van de land- en tuinbouw sector.

Voor een tijdelijke versterking van het Groene Kring team, de beweging voor jonge land- en
tuinbouwers van de groep Boerenbond, zijn we op zoek naar een:

Dossierhouder (M/V)
Je maakt deel uit van het team dat de belangenverdediging van Groene Kring bepaalt en uitvoert. Je volgt de
landbouwactualiteit en adviseert hiertoe de voorzitter en het Nationaal Bestuur. Je werkt mee aan het organiseren
van nationale projecten en positieve acties. Je begeleidt één of meerdere werkgroepen rond specifieke sectoren.
Tot slot zet je je organisatorisch talent in voor de organisatie van nationale opleidingen, gericht op jonge land- en
tuinbouwers.

Jouw profiel:
-

Je hebt een sterke affiniteit met de land- en tuinbouwsector, hetzij door je opleiding, hetzij door ervaring;
Je bent een gedreven, assertieve en communicatieve persoonlijkheid;
Je bent geïnteresseerd in het syndicale werk van Groene Kring en Boerenbond;
Ervaring in het werken met vrijwilligers door je engagement in het verenigingsleven vormt een bijkomende troef;
Je kan zelfstandig werken;
Kennis of ervaring in landbouwbeleid is een pluspunt;
Je bent bereid tot frequent avond - en occasioneel weekendwerk;
Pas afgestudeerden of kandidaten met een beperkte werkervaring komen zeker in aanmerking.

Wij bieden:
-

Een gevarieerde job met ruime verantwoordelijkheid, in een jonge en dynamische werkomgeving;
Een voltijds of deeltijds contract van bepaalde duur: februari 2019 tem juni 2019;
Permanente vorming rond verschillende thema’s in de land- en tuinbouwsector en job gerelateerde onderwerpen;
Een competitief verloningspakket en interessante extralegale voordelen (dertiende maand, maaltijdcheques);
Plaats van tewerkstelling: te bespreken (op regelmatige basis ook Leuven)

Interesse?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Giel Boey, voorzitter Groene Kring, 016 47 99 90,
0479758107 of met Bart Hombrouckx, directeur KLJ & Groene kring vzw, 016 47 99 50.
Sollicitatiebrief met CV kan je tot 10 januari 2019 per mail indienen via selecties@groenekring.be.
We contacteren je kort nadien met toelichting over procedure.

