De KNMvD is de beroepsorganisatie van en voor dierenartsen in
Nederland. De KNMvD bevordert de professionele ontplooiing van de
dierenarts op het terrein van dierenwelzijn, diergezondheid,
volksgezondheid en voedselveiligheid. Zij behartigt de belangen van de
dierenarts die actief zijn in uiteenlopende werkvelden.

Gezocht: Clustervoorzitter Landbouwhuisdieren

Ben jij een dierenarts met leiderschapskwaliteiten - bij voorkeur werkzaam in de rundveesector - en
voel jij je geroepen om samen met collega veeartsen je expertise over diergezondheid, dierenwelzijn
en one health te delen om agrarische problemen aan te pakken? Vanuit je rol als trusted advisor
werk je als Clustervoorzitter Landbouwhuisdieren samen met belanghebbenden aan duurzame
oplossingen voor onder meer het stikstofprobleem en het tekort aan landbouwhuisdierenartsen. Je
bent in staat om in een verdeeld veld kansen en mogelijkheden te zien en te verzilveren.
Is dit iets voor jou? Stel je dan verkiesbaar. Samen met vijf andere bestuursleden maak je je sterk
voor een toekomstbestendige beroepsorganisatie en de positie van dierenarts als ‘trusted advisor’.
Alle gewone leden (zie art. 4.2. van Statuten) kunnen zich verkiesbaar stellen voor de positie van
bestuurder(s) van de maatschappij. Meer informatie over statuten, reglementen en
vacatievergoedingen vind je hier.
Profiel
Onze aankomende Clustervoorzitter Landbouwhuisdieren:










Is een onafhankelijke expert op het gebied van landbouwhuisdierengeneeskunde en
bestuurlijk verantwoordelijk voor de sector Landbouwhuisdieren;
Heeft affiniteit met en visie op de beroepsgroep en de agrarische sector;
Is gewoon lid van de KNMvD (het bestuurslidmaatschap is niet verenigbaar met een
gelijktijdig lidmaatschap van de Raad van Afgevaardigden, Ereraad of clusterbestuur)
Legt makkelijk contact op alle niveaus, kan goed luisteren en de leiding nemen als voorzitter;
Is een verbinder en bruggenbouwer met respect voor andermans standpunt;
Heeft een visie op de toekomst van de dierenarts en zijn positie in de maatschappij;
Is in staat om moreel – ethische dilemma’s en uitdagingen in samenspraak met
beroepsgenoten en stakeholders te tackelen;
Herkent zich in het goedgekeurde Strategische Beleidsplan van de KNMvD;
Gaat voor een goede positionering van de dierenarts als trusted advisor en in het bijzonder
van de landbouwhuisdierenarts.

En beschikt over:





een diploma diergeneeskunde;
kennis van het veterinaire veld;
natuurlijk leiderschap;
een relevant netwerk binnen de veterinaire sector.






bestuurlijke ervaring is een pré;
in staat tot en gericht op samenwerken;
communicatieve en diplomatieke vaardigheden;
resultaatgerichtheid.






inlevingsvermogen;
representativiteit;
open persoonlijkheid;
organisatiesensitiviteit.

Solliciteren
Heb je belangstelling en voldoe je aan het profiel? Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Sophie Deleu, voorzitter KNMvD, via s.deleu@knmvd.nl en 06-22435793. Je motivatie met CV
stuur je naar de selectiecommissie van de Raad van Afgevaardigden via e-mail
l.van.hamersveld@knmvd.nl.

