Wij zoeken een
ervaren projectleider PR en beleidscommunicatie
met hart voor biologisch
32 uur per week
o
o
o

Wil jij de wereld laten weten dat landbouw duurzamer moet en kan?
Hou jij van samenwerken en verschiet je niet van kleur als er tegengestelde belangen zijn?
Lijkt het je wat om te werken in grote Europese projecten, met veel internationale contacten?

De functie
Bionext is de ketenorganisatie voor de biologische landbouw. Samen met de biologische ondernemers (boeren,
handel en speciaalzaken) werken we aan een steeds duurzamere landbouw. Biologisch is een oplossing voor veel
van de maatschappelijke problemen van onze tijd, zoals klimaatverandering, voedselzekerheid en biodiversiteit.
Jij werkt als projectleider aan deze positionering en aan complexe, vaak internationale, projecten.
Je bent een ervaren communicatieadviseur die in staat is om de complexe wereld waarin wij opereren te vertalen naar
concrete communicatieactiviteiten. Een greep uit jouw taken:
o Projectleiding van meerdere complexe, deels internationale, projecten
o Communicatiestrategieën opstellen en het begeleiden van de uitvoering daarvan
o PR-plan opstellen en uitvoeren voor de positionering van biologisch
o Signaleren en grijpen van ad-hoc positioneringskansen
o Opstellen van persberichten
o Onderhouden van (internationale) perscontacten
o In voorkomende gevallen woordvoering

Wat wij bieden
o
o
o
o

Een fijne werkplek aan het bos én pal naast station Ede-Wageningen
De lekkerste koffie van de Food Valley
Gedreven collega’s met hart voor biologisch en lekker eten
Een salaris passend bij de zwaarte van de functie en de mogelijkheden van een stichting

Wat wij vragen
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Een passende HBO/WO-opleiding
Minimaal 8 jaar werkervaring
Ervaring in een complexe organisatie, branchevereniging of semi-overheidsorganisatie is een pré
Je bent zelfsturend en tegelijkertijd dienstverlenend
Je hebt een goede sociale antenne en kunt verbindend optreden
Je hebt een duidelijke visie en kunt die goed overbrengen
Je kunt goed prioriteiten stellen en blijft rustig onder druk
Je bent strategisch goed onderlegd, maar steekt ook graag uitvoerend de handen uit de mouwen
Kennis van biologische landbouw is zeker een pre. Net als ervaring met EU-gefinancierde projecten.

Over Bionext
Stichting Bionext verbindt de biologische keten van boer tot consument. Ons kantoor zit in het World Food Centre te
Ede, naast station Ede-Wageningen (2 minuten lopen). Met een kleine groep bevlogen medewerkers zorgen we voor
de belangenbehartiging van de biologische ketens op de gebieden wetgeving, onderzoek, publiciteit en
marktontwikkeling. Verder voert Bionext een groot aantal projecten uit voor de verdere verduurzaming van biologisch.
En misschien ken je ons van consumentencampagnes, zoals De Grootste zaadbank van Nederland, Ontdek Bio,
Lekker naar de Bioboer of Adopteer een Kip.
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Interesse?
Stuur je cv met motivatie uiterlijk donderdag 15 november naar angelique@personeelspraktijk.nl
Neem voor inhoudelijke vragen over de functie contact op met Marleen Meijers, Manager Marketing & Communicatie:
030-233 99 70 / meijers@bionext.nl.
De eerste ronde gesprekken staat gepland op woensdag 21 november. De tweede ronde op dinsdag 27/woensdag 28
november. We streven naar indiensttreding per 7 januari 2019.
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