
 

 
Vacature Proactieve Duizendpoot/Office Manager 
 
Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA) heeft zich sinds 2014 ontwikkeld tot een 

voorbeeld project met landelijke uitstraling en motor van innovaties. Het project heeft meer dan 300 

leden bestaande voor een groot deel uit melkveehouders en daarnaast loonwerkers. Het project 

schakelt nu door naar een zelfstandige vereniging met een boerenbestuur. VKA wil samen met de 

leden werken aan de versterking van 4 kringlopen: 1) de bedrijfstechnische/-economische, 2) de 

ecologische, 3) de sociaal-maatschappelijke en 4) de beleidskringloop. De leden doen dit in een 

continue dialoog met hun omgeving, gefaciliteerd door Coöperatie De Marke, ketenpartners, 

maatschappelijke organisaties en overheden. Met als resultaat een maatschappelijk gewenste 

melkveehouderij. 

Coöperatie De Marke wil vanuit de praktijk vernieuwen, experimenteren en onderzoeken op het 

gebied van kringloop-, natuurinclusieve en precisielandbouw. De Marke is het enige resterende 

proefbedrijf voor de melkveehouder op zandgrond. Dit proefbedrijf verzamelt al 30 jaar unieke kennis 

en data. We willen samen met de VKA, Wageningen Universiteit, ketenpartijen en overheden 

Coöperatie de Marke ontwikkelen tot een innovatiecentrum door boeren en voor boeren. De 

Coöperatie is opgericht in 2019. 

Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Coöperatie De Marke zoeken samen een proactieve 

duizendpoot/office manager, de spin in het web, die minimaal 24 uur per week beschikbaar is voor de 

volgende taken: 

Functiebeschrijving: 

• Secretariële taken (mail, telefoon, notuleren, agenda beheer) 

• Organisatorische taken (bijeenkomsten, excursies) 

• Financiële taken (verrichten van betalingen, projectadministratie) 

• Communicatieve taken (mailings, social media, webbeheer, brochures) 
 
We zoeken een medewerker die voldoet aan het volgende profiel: 
Functie-eisen: 

• MBO+ of hoger 

• Goede vaardigheid in Microsoft Office 365 

• Beschikt over goede communicatieve (schriftelijk en mondeling) en organisatorische vaardigheden 

• Ervaring met projectadministratie, financiële taken en bekend met boekhoudprogramma’s 

• Affiniteit met de agrarische sector is een pre 

• Beheersing van de Duitse en Engelse taal is een pre 
 
Jouw competenties: 

• Proactief 

• Communicatief 

• Accuraat 

• Sociaal 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Wij bieden: 

• Een informele en leuke werkomgeving met gedreven en gepassioneerde collega’s. 

• Een salaris dat past bij de zwaarte van de functie. 

• In eerste instantie via een uitzendbureau met zicht op dienstverband. 
 
Locatie: De Marke, Roessinkweg 2, 7255 PC, Hengelo (GLD) 
 
Informatie en jouw reactie 
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Fleur Brinke, 
Manager VKA, via fleur.brinke@wur.nl. 
 
Solliciteren op deze vacature kan tot en met 31 december 2019 door het sturen van uw cv en 
motivatie per email aan: bestuurvka@vruchtbarekringloop.nl. 

 

 

 

 

 


