
 

 
Vacature Communicatiemedewerker (fulltime) 
Zoek niet langer, want wij zoeken jou!  
 
Vee&Logistiek Nederland zoekt een nieuwe collega die als communicatiemedewerker aan het 
werk wil bij een slagvaardige brancheorganisatie!  
 
In de sector van vee en logistiek (veehandel, transport, export en verzamelen) wordt hard 
gewerkt aan professionalisering en toekomstbestendigheid. Kortom, onze sector is volop 
in ontwikkeling! En dat moet ook verteld worden. Aan de burger, de overheid en de 
politiek. Daarnaast moeten de leden betrokken bij de organisatie blijven. Daarbij is 
communicatie ook cruciaal. De communicatiemedewerker is dus een zeer belangrijke spil 
binnen de organisatie! 
 
Je werkt in een klein overzichtelijk en gezellig team, waar iedereen elkaar helpt en zich met 
veel plezier voor de sector inzet. Het gaat om een zeer afwisselende functie waarbij je 
zowel zelfstandig als in teamverband werkt aan sectorpromotie en ledencommunicatie.  
 
De functie 
Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van het communicatiebeleid, zowel 
richting leden als extern. Je bepaalt het gezicht van Vee&Logistiek Nederland door het juist inzetten 
van bestaande communicatiemiddelen, waaronder het vakblad Vee&Logistiek, de nieuwsbrief en 
de website. Daarnaast is een belangrijke rol voor jou weggelegd bij promotieactiviteiten zoals de 
pas gestarte publiekscampagne, het benutten van de mogelijkheden van social media en 
gezamenlijk optrekken met de ketenpartners. Ook ligt er een uitdagende taak om mee te denken 
hoe bedrijven uit de sector te activeren hun verhaal te vertellen en actief te worden op social media. 
 

De kandidaat 

 HBO werk- en denkniveau met vakgerichte opleiding communicatie. 

 Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. 

 Accuraat, creatief, flexibel en stressbestendig. 

 Affiniteit met de agrarische sector is een pre  
 
Wij bieden 

- een afwisselende functie binnen een enthousiast team met veel ruimte om jezelf en de functie 
te ontwikkelen; 

- een aanvangssalaris dat in overeenstemming is met je leeftijd, opleiding en ervaring. De 
secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zonder meer uitstekend. Een aanstelling in eerste 
instantie voor de duur van een jaar. 

 
Reageren?  
Ben je enthousiast geworden en wil je direct reageren? Stuur dan je cv en motivatie naar 
info@vee-logistiek.nl. De brief kan gericht worden aan de voorzitter, mevr. Helma Lodders.  
Heb je vragen over de functie dan kun je contact opnemen met de algemeen directeur, Esther 
van Nieuwkerk, via 06-83526323 of e.vannieuwkerk@vee-logistiek.nl.  

 
Over Vee&Logistiek Nederland  
Vee&Logistiek Nederland is de brancheorganisatie voor ondernemers in de veehandel en het 
veetransport, ondernemers met veeverzamelcentra en importeurs en exporteurs van levend vee 
en fokvee. Vee&Logistiek Nederland vertegenwoordigt de belangen van haar leden bij politiek, 
overheid, maatschappij en ketenpartners. Tevens staan dienstverlening aan de individuele 
veehandelaar, veetransporteur, exporteur en verzamelplaatshouder en het stimuleren en 
faciliteren van contacten tussen leden te stimuleren hoog in het vaandel. Bij de organisatie zijn 
zo’n 800 bedrijven aangesloten. De totale omzet van de sector die Vee&Logistiek Nederland 
vertegenwoordigt, bedraagt jaarlijks 5 miljard euro en levert daarmee een belangrijke bijdrage 
aan de Nederlandse economie.  

 
- Acquisitie wordt niet op prijs gesteld - 
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