
 
 

 

 

 

 
Vacature 

Deeltijdse beleidsmedewerker (M/V/X) 
 
BioForum vzw, de sectororganisatie voor biologische landbouw en voeding, zoekt een beleidsmedewerker voor 
onbepaalde duur vanaf 1 april 2023.   
 
De functie:  
 
Je bent beleidsverantwoordelijke van de organisatie en staat in voor de belangenbehartiging van de biologische 
landbouw, in samenwerking met je collega’s, het bestuur en in overleg met de sector.   
 
Wat wordt van jou verwacht? 
 
Als beleidsmedewerker coördineer je de beleidsbeïnvloeding van BioForum voor alle relevante thema’s, met 
uitzondering van biowetgeving en voedselveiligheid.  

- Je volgt de relevante landbouw- en milieuwetgeving op Vlaams en Europees niveau op en onderkent 
uitdagingen en kansen voor de biologische sector.  

- Je overlegt met de sector. 
- Je vormt samen met de beleidswerkgroep standpunten, bepaalt de lobbystrategie en voert die uit samen 

met collega’s en bestuurders.  
- Je communiceert over het beleidswerk naar de sector en naar de publieke opinie.  
- Je vertegenwoordigt BioForum in diverse adviesorganen en expertengroepen. 
- Je onderhoudt contacten met andere middenveldorganisaties, ambtenaren en beleidsmakers.  
- Je draagt waar relevant bij aan het beleidswerk van de Europese koepel IFOAM Organics Europe.  

 
 
Je profiel:  

- Je bent master in de bio-ingenieurswetenschappen, rechten of politieke wetenschappen of gelijkwaardig 
door ervaring. 

- Je  hebt bij voorkeur een paar jaar ervaring in een gelijkaardige functie 
- Je hebt kennis van de biologische sector of het van beleidsdomein landbouw. 
- Je kan snel en gericht informatie verwerken.  
- Je duidt een probleem in zijn verbanden. Op een efficiënte wijze ga je op zoek naar bijkomende, relevante 

informatie. Je legt verbanden en ziet oorzaken.  
- Je vormt standpunten op basis van een afweging van relevante criteria en consultatie van de sector. Je hebt 

zicht op de consequentie ervan (synthetisch denken) 
- Je legt vlot contacten en bent een goede netwerker.  
- Je kan doelgericht onderhandelen en zoekt maximaal naar hefbomen om resultaat te boeken.  
- Je kan strategisch denken. 



 
 

 

 

- Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.  
- Je bent flexibel en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.  
- Je spreekt Engels en verstaat Frans.  

 
 
Wat bieden we? 
We bieden je een flexibele tewerkstelling van 50 of 60 procent.   
Je krijgt de kans om nauw samen te werken in de biosector.  
Je krijgt ondersteuning van ervaren collega’s.  
 
 
Interesse? 
Stuur je CV met motivatie tegen 15 januari 2023 aan lieve.vercauteren@bioforum.be. 
 


