
 
 
 

 
Gun jij varkenshouders een goed inkomen? Wil jij bijdragen aan een goed verdienmodel? Vind je 
data in de varkenshouderij ook zo boeiend? Ben je graag in contact met de keten, heb je een 
breed netwerk en denk je vaak net een stapje verder? Dan hebben wij een match!  
Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is per direct op zoek naar een: 

 

Themaspecialist Producent en Markt 
(32-40 uur per week) 

  
 Functie-inhoud 

• Je geeft leiding aan de ontwikkeling van het Holland Varken 
• Je bent eerst verantwoordelijke voor Blokchain, Join Data en de POV-database I&R/VVL 
• Je coördineert alle contacten en ontwikkelingen met betrekking tot de varkensmarkt 
• Je begeleidt varkenshouders die zich richten op samenwerking in ketens, concepten en het 

verbeteren van verdienmodellen 
• Je begeleidt marktclusters. Deze clusters zijn samenwerkingsverbanden van varkenshouders 

die produceren voor hetzelfde concept of keten. 

• Je zet benchmarksystemen op voor zowel marktclusters als individuele varkenshouders 

• Je schrijft en beoordeelt (beleids-)notities over kostprijsmodellen (o.a. Destructiemodel, 
Diergezondheidsfonds en NVWA) 

• Je schrijft nieuws- en marktberichten 

• Je bent een volwaardig sparringpartner voor bestuurders, met name de bestuurders die 
verantwoordelijk zijn voor de betreffende portefeuille 

• Je verzorgt de in- en externe communicatie 
 

 

Functie-eisen 
• Affiniteit met de agrarische sector is een pré 
• Je kunt je makkelijk uitdrukken in woord en geschrift 
• Je bent een pionier, ondernemend en zakelijk 
• Je bent gemotiveerd, leergierig en creatief 
• Je bent een weerbaar type, kan tegen een stootje en bent niet bang voor tegenwind 
• Je werkt graag in teamverband, maar kunt ook heel goed zelfstandig werken 
• Je bent betrouwbaar, flexibel en organisatorisch sterk onderlegd 
• Je beschikt over HBO werk- en denkniveau 
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Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) 
De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is de sectorale belangenorganisatie voor de 
varkenshouderij. Het doel van de POV is het scheppen van gunstige voorwaarden voor de 
ontwikkeling van varkenshouderijbedrijven, het stimuleren van betere verdienmodellen, het 
behartigen van de gezamenlijke belangen en het verbeteren van de positie van varkenshouders 
in de keten en de maatschappij. 

 
Wat bieden wij jou? 
We bieden je een uitdagende functie voor 32 tot 40 uur per week met een passend salaris. Bij 
POV werk je volgens het ‘nieuwe werken’. Dit betekent dat wij je faciliteiten aanbieden waarmee 
je tijd- en plaats onafhankelijk kunt werken. De formele standplaats is Ede. Wij hebben goede 
opleidingsmogelijkheden, zodat je de kans krijgt om je professioneel verder te ontwikkelen. 
Verder bieden wij een prima secundair arbeidsvoorwaardenpakket. 

 

Interesse? 
Solliciteren kan door je CV en motivatie vóór 31 juli 2022 te mailen naar POV t.a.v. Theo 
Duteweerd, E: tduteweerd@pov.nl.   
 

Mocht je vragen hebben over de inhoud van de functie, dan kan je contact opnemen met Theo 
Duteweerd, directeur POV, T: 06 - 38330533, E: tduteweerd@pov.nl of Linda Verriet, voorzitter 
POV, T: 06 - 22213982, E: lverriet@pov.nl. 
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