VACATURE EXPERT IN LANDBOUWBELEID EN STAKEHOLDERS AFFAIRS

Phytofar vzw (www.phytofar.be), de sectororganisatie van producenten en
toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen, wil haar team versterken. Wij zijn
daarom op zoek naar een expert in Landbouwbeleid en Stakeholders Affairs. Bent u een
geboren netwerker met een analytische aanpak? Wij hebben een interessante job voor u.
Functie expert in Landbouwbeleid en Stakeholders Affairs
Als expert in Landbouwbeleid en Stakeholder Affairs verwachten wij dat u met onze
stakeholders doelgerichte engagement strategieën voor Phytofar ontwikkelt, plant en
implementeert. Uw voornaamste doel is ervoor zorgen dat onze relaties sterk en effectief
zijn. Als u een actieve Phytofar ambassadeur wil worden, bent u de ideale persoon voor
deze uitdagende en gediversifieerde functie.
Hieronder vindt u een beschrijving van uw taken en verantwoordelijkheden
• Samen met het team en de leden een mapping bijhouden en opvolgen van de
belangrijkste beïnvloeders op het bereiken van organisatorische doelen voor
duurzame landbouw.
o Een outreachprogramma ontwikkellen en uitvoeren om ervoor te zorgen dat
onze relaties sterk en effectief zijn.
• Alle huidige en potentiële beleidsontwikkelingen volgen en op de hoogte blijven.
• Geïntegreerde communicatiecampagnes ondersteunen.
Profiel van de expert in Landbouwbeleid en Stakeholders Affairs
Wij zijn op zoek naar een persoon perfect Franstalig met zeer goede kennis Nederlands
en Engels. U bent een strateeg en u bent gewend om contact te onderhouden met
relevante stakeholders. U bent natuurlijk ook geïnteresseerd in politieke en
maatschappelijke ontwikkelingen rond landbouw.
Past u in het volgende profiel?
• Bio-ingenieur, Master Biotechnologie, Chemie of Milieuwetenschappen of gelijkaardig
door ervaring.
• Teamspeler met sterk gevoel voor ontwikkeling van gemeenschappelijke standpunten.
• Sterke affiniteit met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van
landbouw en milieu.
• Ervaring met de ontwikkeling en uitvoering van strategieën voor public affairs en
stakeholders - met inbegrip van de mapping van de stakeholders en contactbeheer.
• Ervaring met het managen van communicatie- en engagement strategieën, van
ontwikkeling en planning tot implementatie.
• Uitstekende schrijfvaardigheid voor presentaties, toespraken, opinieartikels, website
en persberichten, met het vermogen om technische kwesties te vertalen naar zinvolle
inhoud afgestemd op het publiek.
• Een analytische aanpak en een hoge mate van aandacht voor detail.
• Een positieve houding en het vermogen om aan meerdere projecten tegelijk te werken.

Wij verwachten uw CV ten laatste op 31 december 2018 op volgend adres: info@phytofar.be.
De selectieprocedures vinden plaats in januari 2019.

