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Verenigingsmanager - 36 uur (junior/medior, HBO/WO)
Organiseer jij graag op eigen kracht evenementen over maatschappelijk relevante thema’s?
Heb je altijd al op de mooiste plekken van Nederland willen komen? Lijkt het je mooi om de vereniging te versterken
met jouw nieuwe ledenwervingsplan? Ben je sociaal, mensgericht en heb je een hart voor verenigingswerk? Lees
dan gauw verder!
Wie zijn wij?
De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is dé vereniging van particuliere eigenaren van landbouwgronden,
bos- en natuurterreinen en landgoederen in Nederland. Onze leden zijn verantwoordelijk voor zo’n 200.000
hectare grond en leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de voedselvoorziening,
cultuurhistorie, natuur- en landschapsbeheer en recreatiemogelijkheden. De FPG bundelt hun krachten en staat
voor integrale belangenbehartiging, een sterk netwerk en het delen van kennis. De medewerkers zijn deels
werkzaam op het landelijk kantoor en deels bij de 10 provinciale verenigingen.
Wat houdt je werk in en in wat voor team kom je terecht?
Je gaat werken voor zowel het landelijk bureau (FPG) als het Utrechts- en Gelders Particulier Grondbezit (UPG
en GPG). In je baan ben je bezig met het versterken van een levendige en actieve vereniging. Dit doe je enerzijds
door het organiseren van ledenbijeenkomsten over een breed pallet aan onderwerpen; denk aan een
verkiezingsdebat, een bijeenkomst over duurzaam bodembeheer of een ledenvergadering op een mooie locatie.
Anderzijds ben je bezig met verenigingszaken, zoals het opzetten van een ledenwervingsprogramma, het
onderhouden van de website/social-media en het ondersteunen en initiëren van projecten.
Je zit samen met je collega’s op het hoofdkantoor, dus je kunt altijd brainstormen. Momenteel zitten we in
Veenendaal, maar over een klein half jaar verhuizen we naar een mooie nieuwe locatie vlakbij station EdeWageningen. Je komt in een gezellig team met 12 collega’s van allerlei leeftijden (tussen de 28 en 64 jaar). We
zijn allemaal regelmatig op pad en ook jij zal niet alleen achter je pc te vinden zijn. Elke dinsdag lunchen we met
zijn allen en we hebben regelmatig leuke uitjes.
Wie ben jij?
HBO/ WO opgeleid (met een accent op natuur, cultuur, landbouw of duurzame ontwikkeling)
Een ondernemende persoonlijkheid
Goed in samenwerken en mensen en met elkaar verbinden (politieke sensitiviteit)
Eerdere communicatie-ervaring is een pré
Ervaring met het zelfstandig organiseren van evenementen
Niet bang om mensen aan te spreken / te benaderen

-

Wat hebben we te bieden?
Een gevarieerde baan met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid
De mogelijkheid om op prachtige plekken in Nederland te komen
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
Een marktconform salaris, op basis van je ervaring
Gezellige collega’s!

Interesse?
We ontvangen je motivatiebrief en CV graag zo spoedig mogelijk per e-mail op fpg@grondbezit.nl. Wil je daarbij
vermelden waar je onze vacature hebt gevonden? Sluitingsdatum is 22 februari.

