Profielschets programma directeur

In Groningen realiseren we de landbouwsector van de toekomst: een circulair systeem
dat duurzaamheid, natuur, gezonde voeding en economische impact met elkaar in
balans brengt.

Over Fascinating
Het doel van het Fascinating programma is het waarmaken van een circulair landbouwsysteem. Dit
systeem ondersteunt een gezond dieet, is in balans met de natuur en brengt welvaart. Het heeft een
gesloten stikstofsysteem en is vrij van CO2-uitstoot. Hiervoor is een eiwittransitie nodig en een nieuwe
manier van kijken naar waarde.
Fascinating is een open test- en innovatieprogramma dat bedrijven, de landbouwsector, kennisinstellingen
en de gemeenschap met elkaar verbindt om dit gemeenschappelijke doel te behalen. Het Fascinating
programma werkt aan 4 pijlers:
•
•
•
•

Gezonde en gebalanceerde voeding: we maken de stap van kwantiteit naar kwaliteit.
Duurzame productie van nutritionele gewassen: we drukken kwaliteit uit in voedingswaarde en
economische waarde.
Energie-efficiënte en duurzame verwerking: Door bestaande technologieën te upgraden en
nieuwe technologieën te ontwikkelen, willen we alle voedingsstoffen kunnen gebruiken.
Non-food gebruik van reststroom: De reststromen willen we circulair gebruiken als grondstof
voor de chemische industrie, of als energiebron.

Fascinating is een initiatief van de vier grote landbouwcoöperaties (Agrifirm, Avebe, Cosun en
FrieslandCampina), de Provincie Groningen, kennisinstelling UMCG en een groeiend aantal organisaties in
de landbouw, voedingsindustrie, chemische industrie en energiesector. Het programma wordt in goede
banen geleid door het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT).

GEZOCHT: Programma directeuren
De Programma Directeur is verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling en invulling van het
programma op één van de vier pijlers, de werving en samenwerking tussen de partners en het
management van de projecten in het programma. Het is jouw taak om een visie te ontwikkelen, kansen te
onderzoeken, (nieuwe) partners te betrekken en business development succesvol om te zetten in en
operationaliseren en uitbreiding van het huidige programma. De maatschappelijke uitdagingen vormen het
uitgangspunt in je werk: welke bijdrage kan jouw programma leveren? Jij weet wat er speelt, wat er in de
toekomst nodig is en kan dit vertalen naar technologische innovatie trajecten.
Je werkt nauw samen met partners uit landbouw, industrie, MKB, universiteiten en belangenorganisaties.
Je bent een expert-in-the-field, business developer, programma manager, spreker en sparring partner in
één.
Je wordt ondersteund door het Program Support team, werkt samen met de andere programma’s en legt
rechtstreeks verantwoording af aan de directeur.
De Program Director is verantwoordelijk voor:
•
•

De positionering van het programma, met oog voor aansluiting bij de andere programma’s
Het genereren en uitwerken van nieuwe ideeën projecten in samenwerking met (potentiële)
participanten.
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•

•
•
•

Het opstellen en (laten) uitvoeren van een programma, denk aan: roadmap, meerjarig
werkprogramma, een jaarplan, een planning van de uit te voeren activiteiten, en de benodigde
middelen
Het opstellen en beheren van het budget voor het programma en de financiële verantwoording van
het jaarbudget
De werving van nieuwe participanten en het onderhouden van contacten met het netwerk
Het creëren van een klimaat en vertrouwensbasis waarin alle participanten op een constructieve
wijze met elkaar willen en kunnen samenwerken (belangenbehartiging vanuit een onafhankelijke
positie).

Wie jij bent
Je hebt bewezen ervaring met multi stakeholder programma’s. Je kunt prima op afstand samenwerken en
sturing geven aan de Program Manager die jou ondersteunt. Je wordt gedreven door innovatie en hebt een
reputatie opgebouwd. Je bent een verbinder, doelgericht en hebt overtuigingskracht. Je bent in staat om
naar buiten toe op te treden als één van de ambassadeurs van Fascinating.
•

Voor programma 1 (Voeding) zoeken we een kandidaat Voor Programma 1 (Voeding) zoeken we
een kandidaat met brede kennis van de samenstelling en nutritionele waarde van
voedingsmiddelen. De geschikte kandidaat kan vanuit deze expertise gemakkelijk de verbinding
maken naar de ontwikkeling en productie van producten en ingrediënten, de verwerking van
grondstoffen alsmede de akkerbouw en veehouderij.

•

Voor programma 2 (Gewassen) gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die alom gezien wordt als
een deskundige met bijbehorend netwerk op het gebied van landbouw in Noord-Nederland, en ook
daarbuiten (incl. Den Haag en Brussel) ben je gekend en gezien als landbouwdeskundige voor
zowel de veeteelt en nadrukkelijk de akkerbouw. De toepassingmogelijkheden van artificial
intelligence en robotica in de moderne precisielandbouw behoort tot het werkveld, waarop je een
strategische visie kunt ontwikkelen.

•

Voor programma 3 (Technologie en Verwerking) hebben we de voorkeur voor een kandidaat
afkomstig uit het bedrijfsleven, met een sterke focus op het gebied Novel Processing voor
conserveren, textureren en scheiden/drogen van nieuwe voedingsmiddelen. Je bent een expert op
het vlak van de nieuwe proces en levensmiddelentechnologie.

•

Voor programma 4 (Reststromen) zoeken we een kandidaat afkomstig uit een sector waar nonfood agrostromen gebruikt worden als grondstof, denk aan de energiesector, de chemie. Je wordt
gezien als expert in de verwaarding van biomassa, bio-raffinage technieken, zowel met betrekking
tot chemische als fysische applicaties.

Wat breng je mee?
•
•
•
•
•

Minimaal een afgeronde WO-opleiding, of jarenlange praktijkervaring op dit werk- en denkniveau
Je hebt minimaal 10-15 jaar ervaring in het werkveld van het programma
Je hebt een bewezen trackrecord, innovator, expert-in-the-field
Je bent (flexibel/freelance) 16 uur per week beschikbaar, regelmatig 1 dag per week in Groningen
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift

Meer informatie: Tjeerd Jongsma, tjeerd.jongsma@ispt.eu, mobiel: 06-5112 1714

