De NVV
De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) is een sectorale belangenorganisatie binnen de
Varkenshouderij. De NVV is in april 1994 opgericht door tien varkenshouders. De NVV zet zich in voor de
belangen van de varkenshouder(ij) en op diverse actualiteiten binnen de varkenshouderij. Het doel van de
NVV is het scheppen van gunstige voorwaarden voor de varkenshouderijbedrijven en het behartigen van
de belangen in de varkenshouderij. Daarnaast het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de landen tuinbouw. Dit wil de NVV onder andere bereiken door te streven naar kostendekkende prijzen en
redelijke inkomens voor de varkenshouders.
Uitdagingzoeker:
Je staat aan het begin van je carrière en, middels je opleiding, heb je veel verschillende mogelijkheden om
je professionele netwerk te vergroten. Als young professional is het ontwikkelen van een ‘eigen’ netwerk
essentieel. En waar kan dit nou beter georganiseerd worden dan bij de NVV? Je studeert aan een HBO of
WO opleiding en je hebt affiniteit met de agrarische sector? Je houdt van aanpakken en vindt het prettig
om in een dynamische omgeving te werken? Kom dan afstuderen bij de NVV.
De varkenshouderij:
De sector kan nog beter presteren dan zij nu doet. De ambitie is om wereldwijd onze koploperspositie in
duurzaamheid blijvend te versterken en dat ook te laten zien aan de Nederlandse maatschappij. Eind
2013 is de visie voor de varkenshouderij opgeschreven in een recept voor de toekomst, genaamd ‘het
Recept voor Duurzaam Varkensvlees’. De visie vormt een stip op de horizon om te komen tot een
economisch haalbare en tegelijk duurzame sector. Het Recept voor Duurzaam Varkensvlees is het
resultaat van een intensieve discussie over de toekomst van de varkensvleesketen. De organisaties van de
varkenshouders (NVV en LTO) en de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), hebben gezamenlijk
de verantwoordelijkheid genomen om de toekomst van de keten onder de loep te nemen. Als
ondernemers in de varkensvleesketen zijn wij producenten van voedsel. Zoals bij het bereiden van een
maaltijd een recept de ingrediënten beschrijft en de wijze waarop het gerecht moet worden klaar
gemaakt, voor het beste resultaat, zo geeft het Recept voor Duurzaam Varkensvlees richting aan onze
toekomst. In het recept zijn duurzaamheid, gezondheid en maatschappelijke waardering de basisingrediënten. De visie bestaat uit 4 themagroepen: Markt & Consument, Gezond & Transparant,
Maatschappij & Omgeving en Varken & Kringloop.
Er liggen voldoende uitdagingen binnen het Recept voor Duurzaam Varkensvlees voor jou als young
professional.
Verschillende opdrachtvormen mogelijk:
Het project of de afstudeeropdracht wordt gezamenlijk met jou ingevuld. Zo kunnen we gezamenlijk een
opdracht formuleren die aansluit bij jouw interesses en dat ons tevens helpt een vraagstuk te
beantwoorden. De NVV biedt een groot pallet aan mogelijkheden, waaronder:
het oplossen van communicatievraagstukken. Denk hierbij aan journalistiek, onderwijs,
maatschappij of wervingsacties;
het onderzoeken van belevingscommunicatie, het imago of mate van naamsbekendheid;
het uitvoeren van (internationaal) marktonderzoek;
het uitwerken van strategische beleidsplannen;
het opstellen van internationale marketingacties (internationale castratie- of
staartendossier);
het uitvoeren van een Quick scan (organisatieanalyse);
het verbeteren van de positionering/merkidentiteit;
het onderzoeken van communicatiemiddelen (media);
het volgen van trends en als adviseur optreden.

De belangrijke competenties:
Je bent goed geïnformeerd en geïnteresseerd in de agrarische sector;
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Je bent adviesvaardig;
Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
Gericht op samenwerking;
Goede sociale vaardigheden;
Goede probleemanalyse en oordeelsvorming;
Zelfstandig kunnen werken;
Integer en zorgvuldig.
Wat wordt er van je verwacht?
Voordat je als student in aanmerking komt voor een afstudeerproject bij de NVV, zal er een oriënterend
gesprek plaatsvinden. Je kan hiervoor uitgenodigd worden als je ons je CV en een motivatie-email stuurt
waarin je aangeeft waarom jij denkt dat je geschikt bent om bij de NVV stage te komen lopen. Prikkel ons
met leuke ideeën en mogelijkheden en wie weet heb je je stage sneller geregeld dan je dacht.
Heb je interesse in de varkenshouderij en ben je enthousiast geworden over de NVV? Stuur dan je CV
en motivatie-email naar:
Paul Wouters
Dagelijkse Bestuur NVV
P.wouters@nvv.nl
0617754598

