
 

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) zorgt dat de belangen van onze leden, agrarische 

ondernemers, nu en in de toekomst optimaal worden behartigd. Het resultaat telt en het proces is 

daaraan faciliterend. Betrokkenheid en hart voor de agrarische zaak zijn daarbij cruciaal.   

De vereniging LLTB zet zich in voor een sterke, economische en maatschappelijke positie van haar 

leden en doet dit door het bevorderen van passende randvoorwaarden voor het agrarisch 

ondernemerschap.  

De LLTB is onderdeel van LTO Nederland. 

Binnen de LLTB Belangenbehartiging is een vacature ontstaan voor een:  

Projectleider (fulltime / parttime) 

Met aandachtsgebied water die de lange termijn overziet 

De functie 

In de functie van projectleider geef je met jouw collega’s proactief invulling aan  

de belangenbehartiging op inhoudelijke dossiers en/of voor landelijke sectoren. 

Je initieert en signaleert ontwikkelingen en doet op basis daarvan voorstellen en geeft adviezen  

aan leden van het bestuur. 

 

Je levert een bijdrage aan de versterking van de rol van bestuurders van landelijke dossiers en/of 

vakgroepen. Je bouwt specialistische kennis van processen in water op. Je hebt overzicht over alle 

water gerelateerde activiteiten in de provincie Limburg. Je geeft sturing aan de uitvoering van beleid. 

Je verzorgt voortgangsrapportages aan de leden en het bestuur en houdt een projectadministratie 

van de projecten binnen het eigen aandachtsgebied. Je onderhoudt een relevant netwerk, met name 

bij overheden en daarnaast bij maatschappelijke organisaties en ketenorganisaties.  

 

Je communiceert met belanghebbenden en autoriteiten over de inhoud en voortgang van projecten.  

Je volgt, analyseert en evalueert regelgeving, alsmede nationale en internationale ontwikkelingen in 

jouw vakgebied. 

 

In deze functie rapporteer je aan de Manager Belangenbehartiging LLTB. 

De standplaats is Roermond. 

   

Het profiel  

• Je beschikt tenminste over een HBO werk- en denkniveau, aangevuld met een opleiding op 

het gebied van watermanagement of vergelijkbaar; 

• Je hebt enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie; 

• Je beschikt over kennis van water en watersystemen, bij voorkeur opgedaan binnen de 

agrarische sector; 

• Je toont een brede visie op de agrarische sector en de ontwikkelingen in deze sector 

in het eigen aandachtsgebied; 

• Je hebt passie voor beleid op het gebied van water; 

• Je bent klantgericht in je optreden; 



• Je bent in staat een netwerk te onderhouden;   

• Je bent in staat om op basis van informatie juiste en realistische conclusies te trekken;  

• Je komt met creatieve oplossingen voor vaak complexe problematiek; 

• Je kunt jouw argumenten kracht geven;  

• Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit; 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 

De LLTB biedt 

De mogelijkheid als projectleider mee te denken over de manier waarop de LLTB belangen van leden 

behartigt. Je krijgt de ruimte om met jouw realisatiekracht en visie bij te dragen aan de ambities van 

LLTB. Daarnaast doe je brede contacten op binnen de Limburgse agrarische en politieke wereld.  

 

Interesse?  

Neem voor meer informatie over onze organisatie een kijkje op de website www.lltb.nl.  

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Mirk Oppenhuis  

de Jong, Manager Belangenbehartiging LLTB, telefoon: 06 22926146.  

 

Stuur je motivatiebrief en cv voor 16 juni per e-mail naar Sara van Ginkel, HR Adviseur, 

svginkel@lltb.nl onder vermelding van de functiebenaming.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.   


