Vacature

Wie zijn wij?
De veertig 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 beheer, 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 Natuur en Landschapsbeheer kent drie beheereenheden, met in totaal dertien
medewerkers. Bij beheereenheid Noord (regio Noordoostpolder), waar onder meer onze
natuurgebieden Schokland, Urkerbos, Knarbos en Greppelveld vallen, werken drie
medewerkers samen met de beheerder terreinen. In verband met het vertrek van een collega
in deze regio, zijn wij per direct op zoek naar een fulltime

allround medewerker terreinbeheer
Een greep uit je werkzaamheden
•

•
•
•

Je voert aan de hand van beheerplannen in afstemming met de beheerder terreinen
zelfstandig werkzaamheden uit op het gebied van onderhoud, beheer en ontwikkeling van
bos- en natuurterreinen en opstallen (o.a. maai- en zaagwerkzaamheden, onderhoud
bebording, rasters en recreatiemeubilair, schonen van sloten / poelen, bleswerk).
Je volgt de ontwikkelingen van de flora en fauna nauwlettend en deelt kennis en ervaring
met relevante betrokken collega’s.
Je stuurt aannemers aan in het veld, conform de opdracht en hebt contact met pachters en
ziet mede toe op de naleving van de pachtcontracten.
Je onderhoudt contacten met bezoekers, stuurt waar nodig vrijwilligers aan en verzorgt
indien nodig excursies.

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•

Je hebt een MBO-opleiding (niveau 4) afgerond in de richting Bos- en natuurbeheer.
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
Je bent initiatiefrijk en klantgericht.
Je hebt kennis van en ervaring met MS Office en social media.
Je bent bereid op onregelmatige tijden (buiten kantooruren, in weekenden) te werken.
Je hebt affiniteit met de agrarische sector en inzicht in recreatie- en faunabeheer.

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•

Een uitdagende functie in een dynamisch en veelzijdig werkveld.
Een schitterende werkomgeving.
Een afwisselende baan waarin je zelfstandig buiten bezig bent met bos, park,
natuurterreinen en dieren.
Een salaris tussen € 2.556,85 en € 3.077,59 per maand 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 Jasper Wolfswinkel, beheerder
terreinen Noord, 06-15576707. Je kunt je sollicitatie, gericht aan Jasper Wolfswinkel, tot
uiterlijk 7 oktober 2022 indienen via hrm@flevolandschap.nl.
We streven ernaar om de gesprekken in de tweede helft oktober te laten plaatsvinden.
Kijk op www.flevo-landschap.nl voor meer informatie over onze organisatie.

