
VACATURE 

 
Maar we rusten niet tot alle dieren in de Nederlandse veehouderij met respect worden 
behandeld. We zijn trots op onze professionele organisatie, waarbij alles draait om het 
behalen van concrete resultaten voor de dieren. Ter versterking van ons campagneteam 
zoeken we een:  
 

 
Met sterke voorwaartse kracht bedenk en coördineer je aansprekende en impactvolle 
campagnes. Die baseer je op slimme analyses van de vee-industrie en activiteiten van 
retailers en A-merken. Waar nodig geef je leiding aan projectteams of freelancers.  

 
Je bent een bevlogen aanpakker, gestructureerd en kwaliteitsgericht. Je hebt een goed gevoel 
voor massacommunicatie en publiciteit. De afwisseling van analytisch, organiserend en 
uitvoerend werk ligt je goed.  Ten slotte is je hart voor dieren ook terug te zien in je eigen 
consumptiepatroon. 
 

 Sterke projectmanager: doelgericht, 
enthousiasmerend, planmatig, 
georganiseerd; 

 Aanpakker: bevlogen, vindingrijk, positief; 

 Onafhankelijke geest met sterke 
analytische en conceptuele vermogens;  

 Minimaal 5 jaar werkervaring in een 
relevante professionele organisatie in 
bijvoorbeeld de voedingsindustrie, retail, 
pers, reclame, of bij een 
campagneorganisatie;  

 Een afgeronde WO-opleiding is een must, 
bijvoorbeeld gerelateerd aan dierenwelzijn 
(biologie, dierwetenschappen, 
diergeneeskunde van landbouwdieren), 
consumentenmarketing of communicatie. 

 De mogelijkheid om je binnen een 
bevlogen, hecht team in te zetten om 
dieren een beter leven te geven; 

 Voldoende personele capaciteit en budget 
om de ambitieuze doelen te realiseren; 

 Een professionele werkomgeving die 
zelfsturing, kwaliteit en ambitie stimuleert 
en ondersteunt; 

 Veel werkplezier, duidelijke taken en 
doelen en realistische deadlines; 

 Flexibele werktijden, een goede 
werk/privé-balans en royale 
opleidingsfaciliteiten. 

 
 
 

In deze wervingsprocedure werken we samen met Duurzaamheid Werkt.  
Je CV (max. 2 pagina’s) en motivatiebrief kan je tot 18 november 2017 sturen naar: 
wakkerdier@duurzaamheidwerkt.nl.  
 
De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland op 28 november 2017 op het kantoor van 
Wakker Dier in Amsterdam. Voor vragen kun je contact opnemen met Annelies Pijnenburg van 
Duurzaamheid Werkt via 06 - 46 68 01 91 of annelies.pijnenburg@duurzaamheidwerkt.nl. 
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