
zoekt een programmamanager agrifood (junior/medior) 

 

Kijk jij met net zoveel nieuwsgierigheid en interesse naar je bord eten als wij? Wil jij als young 

professional meedenken en werken aan vraagstukken en projecten waar landbouw, voedsel en 

samenleving samenkomen? En zie jij jezelf het liefst werken in een klein hecht team dat echt 

het verschil weet te maken? Dan zoeken wij jou! 

 

Wij zijn HinSA, een klein bureau in Haarlem dat projecten en programma’s regisseert op het snijvlak van 

samenleving en agrifood. Wij doen dat op een eigenzinnige manier en houden ervan om harde noten te kraken. 

We verbinden bedrijven, overheden, wetenschap en maatschappelijke organisaties aan actieprogramma’s en 

zorgen dat er ook echt wat gebeurt.  

Wij voeren het dagelijks management van Stichting Weidegang. Aan de stichting zijn 50 WeideCoaches 

verbonden die melkveehouders ondersteunen bij het starten en beter weiden van hun koeien. Ook is de stichting 

de partij achter het Weidemelk-logo. Ruim 15.000 melkveehouders en 125 zuivelfabrieken in Nederland, België, 

Duitsland en Frankrijk produceren Weidezuivel voor markten in 16 landen.  

 

Wie ben jij 

• Een projectleider die een 1e of 2e carrièrestap wil maken. 

• Je pakt je werk met lef, energie en doorzettingsvermogen op en wilt resultaat leveren. 

• Je hebt een sterke interesse voor de landbouw en de levensmiddelensector 

• Je hebt een HBO/WO-opleiding (Beta/Gamma) 
 

Wat ga je doen? 

Je krijgt uitdagende projecten onder je hoede. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de WeideCoaches, en zorgt 

samen met ons voor hun opleiding. Je beheert de Weidegang certificaten en licenties, beantwoordt vragen van 

melkveehouders, licentie- en certificaathouders, draagt bij aan de kwaliteit van de borging en maakt inhoudelijke 

en financiële rapportages voor het bestuur van de stichting. Ook denk je mee met nieuwe ontwikkelingen in de 

wereld van gras en weidegang. Kijk ook op www.stichtingweidegang.nl en www.weidemelk.nl 

Wat wij bieden 

- Marktconform salaris 

- Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een fantastische werkplek bij Zaamen (beste co-work centrum 

van Nederland) en mogelijkheid voor cursussen en opleiding 

- Werkweek van 32-40 uur 

- Collegiale informele werksfeer 

- Standplaats Haarlem (dag per week thuiswerken op termijn en in overleg mogelijk) 

 

Sollicitatie  

Herken jij jezelf in het gevraagde profiel? Dan ontvangen wij graag jouw brief met motivatie voor een 

kennismakingsgesprek welke zal plaatsvinden op 11 maart 2020.  

Mail je sollicitatie uiterlijk 29 februari 2020 naar jessica.cornelissen@hinsa.nl. 

Bel voor vragen naar Jessica Cornelissen: 06 - 467 15 155. 

http://www.stichtingweidegang.nl/
http://www.weidemelk.nl/

