Vacature
Wie zijn wij?
De 35 medewerkers en 150 vrijwilligers van Het Flevo-landschap zetten zich dagelijks met hart en ziel
in voor natuur, landschap en cultuurhistorie in Flevoland. Wij geloven er in dat het beleven van de
natuur zorgt voor meer betrokkenheid bij en een betere bescherming van onze Flevolandse natuur. Het
Flevo-landschap heeft 33 natuurgebieden met ruim 5.100 hectare natuur in eigendom, verdeeld over
drie regio’s: Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland. Bekende terreinen zijn onder
meer UNESCO Werelderfgoed Schokland, Natuurpark Lelystad en Natura 2000-gebied de
Lepelaarplassen (één van de kerngebieden van Nationaal Park Nieuw Land).
De afdeling Beleid, Kwaliteit en Ontwikkeling maakt de kaders binnen onze organisatie, vertaalt beleid
naar activiteiten (bijvoorbeeld beheerplannen) en jaagt nieuwe ontwikkelingen aan (zoals het
Programma Nieuwe Natuur). Daarbij worden integrale afwegingen gemaakt tussen thema’s als
ecologie, natuurkwaliteit, natuurbeleving, beheer, natuurinclusieve landbouw, landschap en financiën.
De afdeling staat aan de lat voor het monitoren en evalueren van onze doelstellingen voor natuur,
landschap en cultureel erfgoed en voor het beleefbaar maken van de natuur voor de inwoners van
Flevoland. Tenslotte speelt de afdeling een grote rol in het onderhouden van de contacten met
overheden en andere groene organisaties en het actief volgen van beleid en initiatieven van derden. De
afdeling bestaat momenteel uit een afdelingshoofd, twee projectleiders en twee ervaren ecologen. De
vacatures voor een junior ecoloog en medewerker Beleid & Omgevingsmanagement worden nu
ingevuld.
In het Programma Nieuwe Natuur werkt het Flevo-landschap aan het realiseren van 400 hectare nieuwe
natuur in landbouwgebied. Bij Almere gaat dat hand in hand met een bredere gebiedsontwikkeling,
waar natuur naast en geïntegreerd met landbouw en woningbouw gestalte moet krijgen. Bij Schokland
is de functie natuur gekoppeld aan bescherming van de archeologische waarden in het werelderfgoed.
Wij zijn per direct voor de komende drie jaar op zoek naar een

Projectleider Programma Nieuwe Natuur
voor 32 – 40 uur

In deze zeer brede en zelfstandige functie zorg je voor de realisatie van de Nieuwe Natuur-projecten. Al
naar gelang de fase omvatten je werkzaamheden het plannen, voorbereiden, monitoren, aansturen en
evalueren van de natuurontwikkeling. Je werkt nauw samen met de ecologen, de terreinbeheerders en
je collega projectleider. Ook onderhoud je namens Het Flevo-landschap nauw contact met de betrokken
partners en overige organisaties zoals de provincie, gemeenten, het waterschap en andere
terreinbeheerders. Voor deze functie zoeken wij een ‘duizendpoot’ die kennis heeft van ecologie,
natuurbeheer, landschap, uitvoering en financiën.

Wat ga je doen?
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor de (verdere) ontwikkeling en realisatie van Nieuwe Natuur-projecten;
Je stuurt betrokken projectmedewerkers (intern, eventueel extern) functioneel aan;
Je bent verantwoordelijk voor de tussentijdse verantwoording (intern, extern) over de inhoudelijke
en financiële voortgang van het Programma Nieuwe Natuur;
Je bent verantwoordelijk voor draagvlakverwerving, samenwerking en externe ver tegenwoordiging
ten aanzien van de projecten.

Wie ben jij?
•
•
•
•

•
•
•

Je bent creatief en zakelijk, je kunt projectconcepten vertalen in concrete projectplannen en weet
daarbij partijen met verschillende belangen te verenigen;
Je kunt strategisch denken en geeft gestalte aan de functie natuur binnen gebiedsontwikkeling;
Je kan een business case maken met aandacht voor investeringen en vooral voor exploitatie en
beheer;
Je bent iemand die, vanuit het vertrekpunt dat Het Flevo-landschap de regie wenst te behouden
over de betreffende gebiedsontwikkeling, scenario’s ontwikkelt voor eigendom en gedeeld gebruik
van gronden;
Je hebt aantoonbare werkervaring binnen de beschreven werkvelden;
Je bent een politiek sensitief persoon;
Je beschikt over WO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld verkregen via een opleiding Ruimtelijke
Wetenschappen of Planeconomie, met aanvullende kennis en ervaring op het terrein van natuur- en
landschap, grondzaken en grondexploitatie, overheidsbeleid en strateg ieontwikkeling.

Wat bieden wij?
•
•
•

Een uitdagende functie in een dynamisch en veelzijdig werkveld;
Een salaris tussen € 3.779,76 en € 5.138,11 per maand (schaal 8) bij een 37-urige werkweek met
mogelijkheid tot verlengde arbeidsduur (cao Bos en Natuur / ondernemingsdeel Landschappen);
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Heb je vragen of wil je solliciteren?
Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Angélica van der Heijden, afdelingshoofd
Beleid, Kwaliteit en Ontwikkeling, 06 - 15277245. Je kunt je sollicitatie richten aan Angélica van der
Heijden via secretariaat@flevolandschap.nl.
In verband met de opgave van Het Flevo-landschap voor de komende jaren, willen we, naast deze
werving van Projectleider Programma Nieuwe Natuur, ook graag kennismaken met projectleiders die op
termijn beschikbaar komen.
In verband met de zomervakantie is de sluitingsdatum 15 augustus 2021. We wachten de
sluitingsdatum niet af. Wanneer zich een passende kandidaat aanbiedt gaan we daarmee direct in
gesprek, waardoor de functie mogelijk eerder ingevuld wordt.
Kijk op www.flevo-landschap.nl voor meer informatie over onze organisatie en het programma Nieuwe
Natuur in het bijzonder.

