Vacature
Positie:
Organisatie:
Locatie:
Aantal uur/week:

Senior Lobbyist: Ondervoeding (gezonde voeding en water, sanitatie en hygiëne
(WASH)
Max Foundation
Amsterdam (Zuid)
20 uur

Wat doe t Max Foundation?
Max Foundation is een hard groeiende non-profit organisatie ontstaan uit het initiatief van Steven en
Joke Le Poole. Zij wilden iets positiefs laten voortkomen uit het verlies van hun zoontje Max. Onze missie
is kindersterfte op de meest effectieve en efficiënte manier te bestrijden. Max Foundation is een
organisatie met een ondernemend, enthousiast en informeel karakter. Bedrijfsmatigheid, transparantie
en denken in rendement zijn onze kernwaarden. Het onderscheidt onze stichting van veel andere goede
doelen en daar dankt onze organisatie haar groei aan.
Waar zijn wij naar op zoek?
Voor de functie van Lobbyist zijn wij op zoek naar een enthousiaste en betrokken collega die specifieke
expertise en affiniteit heeft met het maatschappelijk vraagstuk van ondervoeding (gezonde voeding en
water, sanitatie en hygiëne (WASH)). We zoeken een ervaren public affairs professional met een breed
netwerk, die strategie en inhoud van elkaar kan scheiden. Gelijk hebben is mooi, gelijk krijgen een vak.
Je bent thuis in politiek-bestuurlijk besluitvorming, public affairs/lobby en stakeholdermanagement. Je
weet dat alles politiek is, maar politiek niet alles. De functie is zeer afwisselend en vraagt dan ook om
een resultaatgerichte kandidaat die zich goed staande kan houden in een dynamische werkomgeving.
Wat ga je doen?
Jij bent verantwoordelijk voor de Nederlandse public affairs & lobby voor het project ‘Right2Grow’, dat
wordt gefinancierd onder het Power of Voices subsidiekader van Buitenlandse Zaken. De Right2Grow
Alliantie richt zich op capaciteitsversterking van het maatschappelijk middenveld om te pleiten en
beïnvloeden voor een beter geïntegreerd beleid om uiteindelijk het probleem van ondervoeding (nexus
gezonde voeding en WASH) aan te pakken. Hiervoor werken zes organisaties, waaronder Max
Foundation, met elkaar samen in Zuid-Soedan, Oeganda, Mali, Burkina Faso, Bangladesh en Ethiopië.
Je bent verantwoordelijk voor de volgende taken:
•
•

•
•

Ontwikkeling van beleid en visie op de nationale lobby en mede uitvoeren van de Right2Grow
lobbystrategie;
Het coördineren van nationale lobby en beleidsbeïnvloeding gericht op overheid
departementen (voedselzekerheid en WASH), netwerken en andere relevante bestuurders en
maatschappelijke stakeholders;
Organiseren van expert debatten gericht op beleidsmakers en maatschappelijke stakeholders.
Je werkt nauw samen met andere consortium partners (o.a. Global lobbyist and
communicatiemanager)

•
•

Je volgt het nieuws en de politiek op de voet en ziet proactief kansen voor de Right2Grow
alliantie.
Je bent een netwerker pur sang met een groot relevant netwerk in Den Haag en het
maatschappelijke domein;

Wat neem jij mee?
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde WO-opleiding op het gebied van bestuurskunde, politicologie (of
vergelijkbaar).
Minimaal 10 jaar ervaring met public affairs
Strategisch en richtinggevend beïnvloeden en extern draagvlak creëren kun je als geen ander;
Je beschikt over sterke beïnvloedings- en netwerkvaardigheden en je wordt gewaardeerd en
gerespecteerd in het netwerk;
Ervaring met het thema gezondheid en gezonde voeding en/of WASH;
Een gezonde dosis energie en vasthoudendheid. Je werkt met humor en
relativeringsvermogen;
Je bent een collegiale teamspeler die ontspannen feedback geeft en ontvangt.

Wat bieden wij?
Wij bieden een leuke uitdaging in een relatief kleine maar dynamische werkomgeving met een handson mentaliteit waar binnen professionaliteit hoog in het vaandel staat.
•
•
•

•

Een afwisselende, dynamische en uitdagende baan;
50% dienstverband;
Deze rol valt in schaal 12 volgens Goede Doelen Nederland. Het fulltime salaris (40 uur) ligt
tussen de EUR 4.088,- en EUR 5.407,- bruto per maand (exclusief vakantiegeld) op basis van
opleiding en ervaring;
In eerste instantie een aanstelling voor de duur van één jaar. Bij wederzijdse tevredenheid kan
dit aansluitend worden verlengd naar de duur van het programma van 5 jaar;

Enthousiast geraakt? Ga dan voor meer informatie naar www.maxfoundation.nl en stuur jouw
sollicitatie (motivatiebrief & CV) voor 29 November 2020 naar jobs@maxfoundation.nl.

