Wie zijn wij
Het Comité van Graanhandelaren (Het Comité) behartigt de belangen van ongeveer 130
leden actief in de agri-business (www.graan.com). De leden zijn actief in de handel, productie
en distributie van onbewerkte, bewerkte en verwerkte granen, oliezaden en
diervoedergrondstoffen en aanverwante artikelen. De vereniging ontplooit hierbij diverse
activiteiten, zoals informatievoorziening over actuele onderwerpen, het opstellen en beheren
van standaarhandelscontracten en arbitrage en het organiseren van opleidingen en seminars.
MVO is een ketenorganisatie en is belangenbehartiger, spreekbuis en dienstverlener voor de
oliën- en vettenindustrie in Nederland (www.mvo.nl). Wij zetten ons in voor een duurzame en
internationaal concurrerende keten en richten ons op de thema’s Duurzame ontwikkeling,
Voeding en gezondheid, Handelspolitiek en Voedsel- en diervoederveiligheid.
Het thema Voedsel- en diervoederveiligheid
Op grond van de Algemene Levensmiddelenverordening is vastgelegd dat levensmiddelen en
diervoeders niet in de handel mogen worden gebracht indien zij onveilig zijn. Bedrijven die
granen, oliezaden, diervoedergrondstoffen, oliën en vetten produceren of op de markt
brengen zijn verantwoordelijk voor het leveren van veilig voedsel en diervoeder. Deze
Europese verordening stelt een groot aantal voorwaarden aan producenten van
levensmiddelen en diervoeders, onder andere op het terrein van controles, traceerbaarheid
en etikettering, het uit de handel nemen van onveilige producten en het melden van deze
acties aan de overheid. Om onze ambities op het terrein van voedsel- en diervoederveiligheid
te versterken zijn wij op zoek naar een enthousiaste,

(JUNIOR) BELEIDSMEDEWERKER V/M
voedsel- en diervoederveiligheid
De baan
Als (junior) beleidsmedewerker geef je concrete invulling aan het bijhouden van
(internationale) ontwikkelingen op het terrein van voedsel- en diervoederveiligheid. Vanuit de
zienswijze van beide organisaties vertaal je de ontwikkelingen naar voor de leden relevante
informatie. Je draagt het beleid, activiteiten en posities op het thema uit. Verder onderhoud je
contacten met het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties, bespreekt
visies en standpunten en coördineert deze. In deze functie rapporteer je aan Paulien van de
Graaff, secretaris Het Comité en/of Frans Claassen, directeur MVO.
Wie ben jij
Voor deze fulltime functie, waarin je voor het overgrote deel werkzaamheden verricht voor
Het Comité, heb je bij voorkeur een afgeronde opleiding levensmiddelentechnologie op HBO
of academisch niveau met als specialisatie voedsel- en diervoederveiligheid.
Enige werkervaring in de agri-food sector is een pré en je hebt gevoel voor
beslissingsprocessen op het raakvlak van bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke
organisaties. Jouw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands
en Engels zijn uitstekend. Een aantoonbare affiniteit met het thema en beide organisaties is
vanzelfsprekend. Belangrijke kenmerken zijn: servicegericht, teamplayer maar ook prima
zelfstandig kunnen werken. Je hebt een analytisch vermogen, bent een netwerker en hebt
een ‘hands on’ mentaliteit.
Het aanbod
Wij bieden een inspirerende werkomgeving waar een goede samenwerking met de
betrokkenen samengaat met de drive concrete resultaten voor de graan-, oliën- en
vettensector te bereiken. Je zult in dienst komen bij MVO, in eerste instantie voor 1 jaar. Je

gaat werken vanuit de locatie van MVO in Zoetermeer. MVO kent goede primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden. Wij bieden een maandsalaris dat zal liggen tussen € 2.500,en € 3.500,- , afhankelijk van opleiding, leeftijd, kennis en ervaring.
Reageren
De sollicitatieprocedure wordt begeleid door Overkamp Advies & Interim Management. Je
belangstelling voor deze functie kun je voor 28 juli 2016 mailen naar
info@annieoverkamp.com. Op dit adres kun je ook terecht voor informatie over de
sollicitatieprocedure of bel 06 549 13722.
Wil je meer informatie over de functie neem dan contact op met Paulien van de Graaff, t 06
5103 3312 of Frans Claassen, t 06 1323 0874.
De eerste gespreksronde vindt plaats in week 32, de tweede gespreksronde in week 33.

