De Stichting Voedsel Verbindt is op zoek naar een
programmamanager!
PROFIELSCHETS

•

Optreden als boegbeeld van Voedsel Verbindt;

•

Neerzetten van beleidsmatige koers i.s.m. stichtingsbestuur en stuurgroep

•

Coördineren en onderling afstemmen van de kennis-/onderzoeksprogramma’s
tussen de zes themalijnen;

•

Initiëren en stimuleren van kennisdeling en onderzoeksprogramma’s;

•

Zorgdragen voor de landelijke (en internationale) strategische communicatie
over de impact en resultaten van onderzoeksagenda’s, programma’s en
projecten;

•

Netwerken en creëren van exposure rondom de onderzoeksagenda’s en programma’s;

•

Penvoering van de infrastructuur, waarbij afstemming plaatsvindt rond de
kaders voor administratief-financieel-technische zaken;

•

Opstellen en bewaken van jaarplannen en begrotingen van Voedsel verbindt;

•

Aansturen en binden van de thematrekkers en communicatieadviseur.

Met ingang van 1 augustus 2019 voor minimaal 0,8 fte.
De programmamanager werkt nauw samen met het bestuur van de stichting en
de stuurgroep. Standplaats: Metropoolregio Amsterdam. Naast de
programmamanager wordt tevens een communicatieadviseur (0,5 fte)
aangesteld.

DE STICHING VOEDSEL VERBINDT
Een duurzaam, regionaal en circulair
voedselsysteem, daar gaan we voor! Voedsel
Verbindt biedt overzicht, agendeert, activeert én
verbindt. Met als resultaat een robuuste en gezonde
Metropoolregio Amsterdam en omliggende
agrarische gebieden.
Binnen Voedsel Verbindt heb je te maken met
vertegenwoordigers vanuit de overheid,
kennisinstellingen en bedrijven die zich vooral richten
op de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Binnen de
stichting wordt transdisciplinair samengewerkt en
kennen we een systemische aanpak. De zes
thema’s waar Voedsel Verbindt voor staat, zijn: 1)
onze circulaire voedseleconomie, 2) gezond eten is
gezond leven, 3) slimmere voedselstromen, schoner
transport, 4) voedsellandschappen, voedsel uit
eigen regio, 5) talent boeien en binden voor de
voedseleconomie, 6) leren van eigen data. Voor
ieder thema zijn enthousiaste trekkers uit het veld
actief.

Ben jij de kandidaat die wij zoeken?
JOUW PROFIEL
•

Een afgeronde opleiding op hbo of academisch werk- en denkniveau, op een
voor de stichting relevant vakgebied;

•

Aantoonbare ervaring met c.q. betrokkenheid bij inhoudelijke relevante
werkvelden;

•

Aantoonbare affiniteit met onderzoek en vraagstukken die leven in het
werkveld, en het omzetten ervan in relevante onderzoeksvragen;

•

Ervaring als project- of programmamanager;

•

Als netwerker in staat zijn partijen in brede zin te verbinden aan de ambities en
doelstellingen van de Stichting Voedsel Verbindt;

•

Samenbindend leider die kan sturen op inhoudelijke samenhang van de
diverse projecten;

•

Aantoonbare ervaring met het effectief binden en sturen van het team van
thematrekkers en met het omgaan met externe stakeholders;

•

In staat om helder te communiceren over complexe vraagstukken;

•

Resultaat- en klantgerichte houding en werkwijze;

•

Flexibele instelling, op zoek naar innovatieve en grensoverschrijdende
oplossingen;

•

Omgevingsbewust;

•

In staat om nieuwe geldbronnen te acquireren.

DE ARBEIDSVOORWAARDEN
Het betreft een tijdelijke aanstelling van 1 jaar bij de
Stichting Voedsel Verbindt. Het salaris is conform de
zwaarte van de functie, en afhankelijk van kennis en
ervaring.
NADERE INFORMATIE
Voor meer informatie over de vacature kun je
contact opnemen met Gerry Kouwenhoven.
gerry.kouwenhoven@inholland.nl
06-21841110
INTERESSE?
Spreekt deze functie je aan? Mail dan je
motivatiebrief en cv vóór 22 juni 2019 naar:
gerry.kouwenhoven@inholland.nl.
De eerste gesprekken c.q. speeddates vinden
plaats op 8 juli 2019.

