Organisatie
De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is de koepelorganisatie en
belangenbehartiger voor verwerkende en importerende bedrijven en branches in de Nederlandse
levensmiddelenindustrie. De FNLI vertegenwoordigt circa 500 bedrijven (van multinationals tot mkb,
van groot merk tot huismerk) en 18 brancheorganisaties. Ze behartigt de belangen die individuele
bedrijven en branches overstijgen en is aanspreekpunt voor overheid politiek, handelspartners, ngo’s
en media. De FNLI richt zich op onderwerpen binnen de thema’s: voeding & gezondheid, circulariteit
& duurzaamheid en concurrentie & efficiënte ketens. Dit doet ze door continue te blijven innoveren,
goed te kijken en te luisteren naar de consument en voorop te lopen in maatschappelijke trends. De
FNLI is actief in Den Haag en Brussel. De FNLI ondersteunt haar leden met een sterk team experts, op
het bureau in Den Haag zijn 14 mensen werkzaam.
Naast haar rol in de inhoudelijke thema’s behartigt de FNLI ook de belangen van een aantal
aangesloten brancheorganisaties, waaronder de Vereniging voor de Aardappel Verwerkende
Industrie (VAVI). De VAVI is hét gezicht van de aardappelverwerkende industrie in Nederland, en
eerste gesprekspartner voor overheid, ketenpartners en stakeholders. Bij de VAVI zijn zes
internationaal opererende ondernemingen aangesloten: Agristo, Aviko, FarmFrites,
LambWeston/Meijer, McCain en PekaKroef. VAVI wil de mondiale positie, gericht op duurzame groei,
van de leden versterken en behartigt de belangen op Nederlands en Europees niveau. Binnen de
VAVI werken de leden samen op strategische thema’s op het gebied van gezondheid en
duurzaamheid. Denk daarbij aan thema’s als productsamenstelling, gezonde voeding, klimaat- en
energietransitie en nitraat.
Voor de FNLI zoeken wij een Directeur VAVI/Projectmanager agro-economische zaken (32-40u)
Functieomschrijving
In deze duorol ga je drie dagen per week aan de slag als directeur voor VAVI en een à twee dagen per
week als projectmanager voor de FNLI.
•

Als directeur ben je verantwoordelijk voor de beleidsvorming en belangenbehartiging van de
VAVI. Samen met het bestuur breng je de grote strategische issues voor de sector in kaart,
signaleer je kansen en mogelijkheden en vertaal je deze in een heldere strategie. Als spin in
het web coördineer je de uitvoering van de projecten met leden en externe partijen (in Den
Haag en in Brussel met EUPPA, de Europese aardappel associatie), je werkt hierbij samen
met je FNLI collega’s op specialistische thema’s. Daarnaast onderhoud je contact met in- en
externe stakeholders en ben je contactpersoon (voor externe stakeholders en pers) namens
de sector. Meer over de VAVI

•

Daarnaast ben je actief je op verschillende FNLI-brede onderwerpen op het gebied van
economische en agrarische zaken. De FNLI signaleert ontwikkelingen en trends in de markt
van de levensmiddelensector. Ze behartigt daarnaast de belangen op onderwerpen zoals
administratieve lasten, belastingen, marktverhoudingen en internationale ontwikkelingen.
Verder houdt ze zich bezig met ontwikkelingen zoals eerlijke prijzen, True Cost Accounting en
True Pricing. In overleg met leden en collega’s initieer je projecten die hieruit voortkomen
(plan van aanpak en uitvoering), je speelt een belangrijke rol in de standpuntbepaling van de
FNLI en behartigt de belangen bij stakeholders in Den Haag en Brussel. Meer over de FNLI

Functie-eisen
•

Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding

•
•
•
•
•
•
•

Inmiddels heb je minimaal 5-10 jaar werkervaring, met concrete ervaring of een achtergrond
in de agro-food sector
Je hebt ervaring met stakeholdermanagement in Den Haag en Brussel
Je bent een stevige sparringpartner voor Bestuur en senior managers
Je bent enthousiast en samenwerkingsgericht, weet mensen met elkaar te verbinden maar
kunt ook stevig en doortastend optreden met een hands-on mentaliteit
Je neemt initiatief en weet anderen in je enthousiasme mee te nemen
Je bent analytisch en adviesvaardig, in staat grote verbanden te leggen en trekt begrijpelijke
conclusies
Je bent sensitief voor bestuurlijke verhoudingen

Arbeidsvoorwaarden
De FNLI biedt je een uitdagende en prettige werkomgeving met veel ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling. Bij deze functie hoort een marktconform salaris en arbeidsvoorwaardenpakket. Het
betreft een functie voor minimaal 32 uur per week.
Standplaats
Den Haag
Interesse?
De FNLI laat zich in deze procedure begeleiden door PolderBanen. Je kunt solliciteren t/m woensdag
8 december via https://polderbanen.nl/vacatures/. Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Evi Gasseling of René Hanssen via 073-2032098.

