Landschapsbeheer Flevoland
Landschapsbeheer Flevoland streeft naar ontwikkeling, beheer en behoud van een ecologisch waardevol
landschap met een streekeigen karakter, zowel in het landelijk als stedelijk gebied. Samen met bewoners,
overheden en agrariërs zoekt Landschapsbeheer naar kansen voor natuur en landschap in de groene
ruimte buiten de natuurgebieden. Ons werk is onder te verdelen in vier werkvelden:
Burgerparticipatie
Soortenbeheer
Cultuurhistorie en Aardkunde
Landschap
Wij zoeken per 1 augustus een

Projectmedewerker m/v (0,8 fte)
Een doener met zorg voor ons landschap

Wat ga je doen
Ter ondersteuning van ons team zoeken wij een jonge en actieve projectmedewerker die zorgt voor het
uitvoeren van projecten. Als projectmedewerker werk je in de verschillende projecten van
Landschapsbeheer Flevoland daadwerkelijk mee om boeren, burgers, bedrijven, scholen en andere
organisaties actief te betrekken bij het werk van Landschapsbeheer Flevoland. Je levert een bijdrage aan
verschillende, met name agrarisch georiënteerde projecten. Met de projectleider stem je de uitvoering van
de projecten af en verzorg je de projectadministratie. Je gaat ook buiten aan het werk, dus een goede
lichamelijke conditie is een vereiste.
Tot het takenpakket horen
- het in overleg met boeren maken van plannen voor (erf)singels en adviseren ten aanzien van
onderhoud van landschapselementen;
- het begeleiden van vrijwilligers, kinderen bij hun werkzaamheden;
- het doen van inventarisatiewerk;
- het overleggen met betrokkenen (boeren, leerkrachten, ambtenaren etc.);
- het schrijven van project-rapportages.
Wat heb je nodig? Naast een afgeronde mbo+/hbo-opleiding op het gebied van bos en natuur
• affiniteit met de agrarische sector;
• specifieke soortkennis van inheemse bomen en struiken en algemene kennis van Flora en Fauna;
• brede inzetbaarheid;
• goede schriftelijke en mondelinge vaardigheid;
• EHBO diploma (of bereid dit op korte termijn te behalen);
• Rijbewijs BE;
• ervaring met Excel/Word/Powerpoint, GIS kennis is een pré;
• bij voorkeur woonachtig in Flevoland.
Wij bieden
Een afwisselende baan in een dynamisch klein team met volop kansen voor zelfontwikkeling en eigen
inbreng. Je krijgt een aanstelling van 1 jaar met bij gebleken geschiktheid kans op verlenging en een vast
dienstverband. Het salaris zal passen bij je opleiding en ervaring (min €2.734,87 en max €3.526,86 bruto
per maand op basis van een fulltime aanstelling), standplaats Lelystad. Landschapsbeheer volgt de RaamCAO Bos en Natuur, onderdeel De Landschappen.
Informatie en sollicitatie
Informatie kun je inwinnen bij de wnd. directeur Jeroen Reinhold of projectleider Margriet Brouwer
bereikbaar via 0320-294939.
Reageren op deze vacature kan tot en met 25 mei 2018. Een mail met CV kan je sturen naar
flevoland@landschapsbeheer.net
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 5 juni 2018.
Meer informatie over onze organisatie kan je vinden op www.landschapsbeheerflevoland.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld en er wordt derhalve niet op gereageerd

