De Landgenoten zoekt halftijdse coördinator – aanspreekpunt boeren
(m/v/x)
De Landgenoten
De Landgenoten coöperatie en stichting kopen of beheren landbouwgrond en verhuren die aan
bioboeren. Samen met een groeiende beweging van meer dan 1000 boeren en burgers kocht De
Landgenoten al zo'n 15 hectare grond voor landbouwprojecten in heel Vlaanderen.
We zoeken
Een halftijdse coördinator die de krachten bundelt om De Landgenoten te laten ontwikkelen en
groeien. Een aanspreekpunt voor (toekomstige) bioboeren, die hen begeleidt in het traject naar
zekere toegang tot grond voor hun bedrijf.
Functie
-

Je fungeert als tussenpersoon tussen het team en de Raad van Bestuur.

-

Je bewaakt de samenhang in acties en besluitvorming binnen de organisatie.

-

Je doet het administratief beheer van de organisatie.

-

Je fungeert als klankbord voor de andere teamleden.

-

Je gaat samen met je collega’s op zoek naar financiële middelen om de missie van de
organisatie waar te maken.

-

Je bent het aanspreekpunt voor bestaande en nieuwe boeren die op zoek zijn naar grond
voor hun bedrijf.

-

Je begeleidt een adviesgroep van vrijwilligers die de projecten van boeren screenen op hun
haalbaarheid.

-

Je vertegenwoordigt De Landgenoten binnen het EU Access to Land Network en doet de
opvolging van gezamenlijke projecten van dat netwerk.

-

Je rapporteert aan de Raad van Bestuur

Profiel
-

Je hebt minstens een bachelordiploma.

-

Je bent ondernemend en ambitieus. Je pakt de dingen aan en bent een doorzetter.

-

Je hebt oog voor de noden en het perspectief van de verschillende (groepen) mensen met
wie je werkt. Je bent empathisch en verbindend.

-

Je ziet en brengt structuur in complexe en veranderende projecten. Je bent creatief en
oplossingsgericht.

-

Je communiceert open en duidelijk, zowel schriftelijk als mondeling.
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-

Je hebt al samengewerkt met boeren of hebt genoeg affiniteit met de professionele
landbouw om dit vlot te doen.

-

Kennis van de agro-ecologische landbouw en de landbouwgrondproblematiek is een
pluspunt. Je verdiept en verbreedt die kennis snel waar nodig.

-

Je bent bereid tot avondwerk (1-2 avonden/maand).

We bieden
-

Een halftijdse job tot 31/12/2019, met mogelijkheid tot verlenging.

-

Verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief in een klein zelfsturend team (2 collega's)
binnen een innovatieve organisatie met een visie.

-

Verloning volgens de barema's in PC 329.

-

Een werkplek op PAKT, op wandelafstand van station Antwerpen-Berchem

-

Snelle indiensttreding, streefdoel is 1 december 2018.

Solliciteren
Stuur je CV met motivatie voor 21/10 naar contact@delandgenoten.be, of De Landgenoten,
Regine Beerplein 1 bus E305, 2018 Antwerpen.
Voor meer info kan je terecht bij kaat@delandgenoten.be – 03/286 92 77
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 7 november.
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