
 
 

   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
AgriProFocus in samenwerking met het YEP Water programmabureau en het Food & Business 
Knowledge Platform zoeken een senior voor de functies: 
 

AgriProFocus Agrofood networkfacilitator & YEP Agrofood projectmanager 
 (36 uur per week) 

 
AgriProFocus faciliteert landennetwerken in opkomende markten en ontwikkelingslanden met het doel 
boerenondernemers en hun organisaties te versterken door samenwerking tussen boeren en markten, 
verwerkers, kennishouders en banken. De lokale netwerken van AgriProFocus in 13 landen zorgen ervoor 
dat professionals elkaar online en face-to-face kunnen ontmoeten en dat alle schakels van de keten 
samen kunnen komen.  
AgriProFocus zoekt voor 20 uur per week een Agrofood netwerk-facilitator die vraag en aanbod 
aangaande kennis, kunde en partnerschappen komende uit de AgriProFocus landennetwerken kan 
verbinden met Nederlandse en internationale Agrofood bedrijven.  
 
Het Young Expert Programme Agrofood (YEP Agrofood) wil de professionaliteit en expertise in de 
internationale Agrofood-sector versterken. Het programma biedt jonge Nederlandse professionals de 
mogelijkheid om ervaring op te doen in het buitenland en jonge lokale professionals kunnen via 
Nederlandse organisaties hun eerste stappen zetten in een internationale werkomgeving. Het ministerie 
van Buitenlandse Zaken en het Netherlands Water Partnership (NWP) hebben in 2013 een succesvol 
programma opgezet voor de watersector (YEP Water). Het ministerie bouwt voort op deze ervaring en 
wil een Agrofood component koppelen aan het YEP en daarin nauw samenwerken met het Food & 
Business Knowledge Platform (F&BKP). Vooruitlopend op de formele overeenkomst met het ministerie 
wordt een projectmanager gezocht voor 16 uur per week. 
 
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
De verantwoordelijkheden in beide functies en de gevraagde kennis en ervaring komen sterk overeen en 
daarom heeft AgriProFocus ervoor gekozen een senior aan te nemen die parttime gedetacheerd zal 
worden bij Yep Agrofood.  
 
AgriProFocus zoekt een verbinder die denkt in kansen en kruisbestuivingen tussen het Agrofood 
bedrijfsleven (o.a. MKB) en de AgriProFocus landennetwerken. In het bijzonder zullen zijn/haar taken 
bestaan uit:  

 Het opbouwen, onderhouden en verbinden van een voor AgriProFocus relevant bedrijfsleven-
netwerk, in samenwerking met de landennetwerken.  

 Bedrijven die geassocieerd zijn met AgriProFocus een plek bieden om zich te profileren.  

 Opvolging geven aan initiatieven en vragen van bedrijven in Nederland en lokaal in opkomende 
markten en voor deze marktplaatsfunctie binnen het AgriProFocus-netwerk een systematiek en 
innovatieve instrumenten ontwikkelen. 

 De praktijkervaring vertalen in adviezen aan o.a. het Nederlandse beleid over de behoefte aan 
Nederlandse expertise en over strategieën voor matchmaking. 

 Afstemming en samenwerking met organisaties en online-platforms met vergelijkbare activiteiten. 
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Het YEP programmabureau verwacht van de projectmanager: 

 Inzetten van het F&BKP (inter)nationaal netwerk van relaties gericht op het realiseren van de inzet van 
jonge professionals in internationale projecten. 

 Organiseren en uitvoeren van informatiebijeenkomsten en bijdragen aan de werving & selectie van de 
YEP Agrofood groepen. 

 Beoordelen van de projectaanvragen YEP Agrofood 

 Begeleiding van de jong professionals en organisatie van trainingen. 

 Project-, contract- en financieel management van de YEP Agrofood groepen. 

 Monitoring & Evaluatie van het Agrofood programma en financiële en inhoudelijke verantwoording. 

 Opstellen van het jaarplan Agrofood als onderdeel van het gehele YEP programma. 
 
WIJ VRAGEN  

 Academische/HBO Agrofood gerelateerde opleiding. 

 Minimaal 8 jaar ervaring in de Agrofoodsector, specifiek met het bedrijfsleven, is een vereiste; 
affiniteit met internationale samenwerking en voedselzekerheid is gewenst. 

 Kennis van en eigen netwerk in de Agrofoodsector en gesprekspartner voor alle partijen (overheid, 
bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties) in Nederland en 
opkomende economieën en ontwikkelingslanden. 

 Acquisitievaardigheden om bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties te werven 
voor de inzet van YEP-ers. 

 Matchmaking-vaardigheden om bedrijven te koppelen. 

 Ervaring met het opbouwen en onderhouden van netwerken en projectmanagement waaronder 
financieel- en contractmanagement. 

 Affiniteit met training coaching en opleiding van jonge professionals. 

 Nederlands en Engels is vereist en kennis van het Frans strekt tot aanbeveling. 
 
COMPETENTIES  
Netwerken, initiatief, ondernemerschap, flexibel, creatief, klantgerichtheid, organisatiesensitiviteit, 
integriteit, teamspeler, plannen en organiseren.  
 
WIJ BIEDEN 
AgriProFocus biedt een arbeidsovereenkomst voor een jaar met vooruitzicht op verlenging bij goed 
functioneren (salaris indicatie: € 3.300 – 4.750 per maand voor 36-urige werkweek). Bovenal geeft deze 
functie je de mogelijkheid je ervaring en netwerk in te zetten én uit te breiden in een uitdagende en 
innovatieve werkomgeving.  
 
DE WERKOMGEVING 
Voor de functies heb je met verschillende organisaties te maken. Voor de functie Agrofood 
Networkfacilitator werk je vanuit AgriProFocus waarvoor Arnhem de standplaats is. Voor de functie 
projectmanager YEP Agrofood word je door AgriProFocus gedetacheerd bij het YEP team en leg je 
verantwoording af aan de programmamanager van het YEP programmabureau uitgevoerd door NWP. Je 
werkt samen met het F&BKP, zoals het YEP bureau gevestigd in het International Water House in Den 
Haag. 
 
IK WIL DEZE BAAN 
Wanneer je voldoet aan de criteria nodigen we je graag uit om te solliciteren. Stuur je sollicitatie met je 
motivatie en je CV voor 9 maart 2015 naar mhennemann@agri-profocus.nl onder vermelding van 
Vacature Functies AgriProFocus en YEP.  
Voor meer informatie kan je bellen met Hedwig Bruggeman, directeur AgriProFocus, 06-20086672 of 
Marjon Reiziger, YEP Programmamanager, 06-46081292. Gesprekken vinden plaats in de periode 9-23 
maart. Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

http://www.agriprofocus.com/
http://www.yepwater.nl/
http://www.nwp.nl/
http://www.knowledge4food.net/
mailto:mhennemann@agri-profocus.nl

