Talent Coordinator - AgriProFocus Netwerk
(28-32 uur per week - Utrecht / Den Haag)

Nederland staat wereldwijd bekend om onze kennis, innovatie en ondernemerschap in de
agrifoodsector. Als Talent Coordinator bij AgriProFocus zorg jij dat jonge professionals die
Nederlandse kennis, expertise en innovatiekracht optimaal kunnen inzetten voor de duurzame en
inclusieve transitie van voedselsystemen in ontwikkelingslanden. Ben jij een echte netwerker, met
een grote gunfactor en een passie voor de recruitment en coaching van jonge agrifood talenten?
Weet jij als geen ander hoe je mensen kan inspireren, overtuigen en motiveren? Ben je
organisatorisch ijzersterk, zakelijk ingesteld en zorg jij ervoor dat alles op rolletjes loopt? Wil jij
daarnaast werken in een netwerk waarin uiteenlopende organisaties en bedrijven samen werken
aan meer duurzame impact op het voedselzekerheid vraagstuk? Dan ben jij de perfecte kandidaat!
Ga jij de uitdaging aan? Lees dan snel verder!
Over ons
AgriProFocus is een netwerkorganisatie van bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheids- en
kennisinstellingen, die een gezamenlijke ambitie hebben om via duurzaam en inclusief agri-ondernemerschap
bij te dragen aan wereldwijde voedselzekerheid. AgriProFocus doet dat door samenwerking te organiseren
(linking), leren binnen het netwerk te faciliteren (learning) en collectief leiderschap te katalyseren (leadership).
AgriProFocus heeft naast het netwerk in Nederland ook netwerken in 13 landen in Afrika en Zuidoost-Azië..
Wat ga je doen?
Als Talent Coördinator ben je verantwoordelijk voor het projectmanagement van twee programma’s:
1. Het Young Expert Programme Agrofood (YEP Agrofood) uitgevoerd onder coördinatie van het NWP
ism het Food & Business Knowledge Platform (F&BKP).
2. De ‘Food Security Talent Pool’ voor jonge professionals, als onderdeel van de Ondersteuningsfaciliteit
Voedselzekerheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken/NL ambassades.
Het YEP AgroFood 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 werk omvat zowel operationeel projectmanagement als
strategieontwikkeling.  Voor het YEP programme ga je:
● Informatiebijeenkomsten en bijdragen aan de werving & selectie van de YEP Agrofood groepen
organiseren en uitvoeren
● Beoordelen van de projectaanvragen YEP Agrofood.
● Begeleiding van de young professionals en organisatie van trainingen.
● Organiseren van de verbinding met de activiteiten en doelstellingen van F&BKP en AgriProFocus,
project-, contract-, en financieel management van de YEP Agrofood groepen.
● Monitoring & Evaluatie van het YEP Agrofood programma en financiële en inhoudelijke
verantwoording. Opstellen van het jaarplan Agrofood als onderdeel van het gehele YEP programma.
Werkzaamheden voor YEP vinden voornamelijk plaats in Den Haag.

Doel van de ‘Food Security Talent Pool’ is om bij te dragen aan een dynamisch en internationaal netwerk van
jonge experts op het gebied van voedselzekerheid en agrofood.  Je:
● Coördineert de inzet van stagiaires vanuit het ‘Groene Onderwijs’ bij ambassades, ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en het ministerie van Buitenlandse Zaken
● Verzorgt de intake en recrutering van jonge professionals ten behoeve van ambassades
● Faciliteert het inbrengen van praktijk cases in onderwijsprogramma’s relevant voor
voedselzekerheidsbeleid en –uitvoering.
Via het AgriProFocus netwerk in Nederland en in de landen zorg je tenslotte dat de groep van jonge
professionals als een gideonsbende hun observaties, leerervaring en creatieve ideeën verder kunnen brengen
en zo een betekenisvolle bijdrage leveren aan de Nederlandse inspanningen voor wereldwijde
voedselzekerheid.
WIE BEN JIJ?
● Je bent een echte kennisnetwerker en kunt effectief opereren in en met verschillende typen
organisaties.
● Je hebt een passie voor het aanpakken van het voedselzekerheid vraagstuk en bent overtuigd van de
bijdrage die het bedrijfsleven kan leveren aan de sustainable development goals.
● Je bent een creatieve doener die een uitdaging niet uit de weg gaat en denkt in kansen en
oplossingen;
● Jij bent communicatief sterk en kunt goed schakelen met verschillende soorten organisaties en
bedrijven;
● Je bent een organisatorisch talent, creatief, oplossingsgericht en gedreven;
● Je hebt een hoog energieniveau waardoor je proactief handelt en flexibel bent.
● Je bent een teamspeler, werkt effectief samen met andere disciplines in de organisatie en neemt
verantwoordelijkheid voor jouw rol in dat team.
Welke eisen vinden wij verder belangrijk:
● Minimaal een afgeronde hbo- of wo-opleiding;
● Netwerk in de agrifood sector
● 3-5 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare rol;
● Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Frans is een plus.
● Ervaring met werken in het buitenland (bij voorkeur Afrika en/of Zuid-Oost Azië)
WIJ BIEDEN
AgriProFocus biedt een arbeidsovereenkomst voor een jaar met vooruitzicht op verlenging bij goed
functioneren (inschaling schaal 10). Bovenal geeft deze functie je de mogelijkheid je ervaring en netwerk in te
zetten én uit te breiden in een uitdagende en innovatieve werkomgeving.
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 uiterlijk 6 december naar mhennemann@agriprofocus.com onder vermelding van Vacature
Talent Coordinator. Voor meer informatie kun je bellen met Sander Mager, directeur AgriProFocus,
06-54700973 en/of Marjon Reiziger, YEP Programmamanager, 06-46081292. Gesprekken vinden plaats medio
december. Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

