BBL-leerbaan terreinbeheer Flevoland
Wie zijn wij?
De 40 medewerkers en 150 vrijwilligers van Het Flevo-landschap zetten zich dagelijks met hart en ziel in
voor natuur, landschap en cultuurhistorie in Flevoland. We geloven erin dat het beleven van de natuur zorgt
voor meer betrokkenheid bij en een betere bescherming van onze Flevolandse natuur. Wij zijn per direct op
zoek naar een:

BBL-leerling niveau 3/4
die de opleiding bos & natuurbeheer
of een aanverwante opleiding volgt
Waar ga je werken?
Je gaat aan de slag voor de afdelingen Natuur en Landschap van onze beheereenheden Midden en Zuid.
Deze twee afdelingen bestaan allebei uit vier medewerkers, die samen verantwoordelijk zijn voor het
beheer van verschillende natuurgebieden in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Zowel algemeen onderhoud,
natuurontwikkeling als goed gastheerschap in onze gebieden maken onderdeel uit van hun takenpakket.
Wat ga je doen?
• Je helpt mee in het regulier onderhoud van onze natuurgebieden.
• Je helpt mee in projecten die bijdragen aan natuurontwikkeling.
• Je denkt mee over kleine gebiedsingrepen.
Wat vragen wij?
• Je bent BBL-leerling niveau 3 of 4 van een mbo-opleiding (bos- en natuurbeheer, óf een aanverwante
opleiding).
• Je bent enthousiast, creatief, flexibel, initiatiefrijk en zelfstandig.
• Je woont in of in de directe omgeving van Flevoland.
• Je hebt rijbewijs B (en bij voorkeur rijbewijs T en BE).
Wat bieden wij?
• Een veelzijdige en uitdagende leerbaan.
• Een werkplek op twee prachtige locaties, namelijk Natuurpark Lelystad en Pampushout in Almere.
• De mogelijkheid om je schoolopdrachten te integreren in je werk.
• Een salaris conform cao bos–en natuurbeheer, onderdeel landschappen.
• Een reiskostenvergoeding.
• Een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging gedurende de
opleiding.
Heb je vragen of wil je solliciteren?
Ben je enthousiast geworden over deze vacature of heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op
met Linde van der Burgh, Beheerder Terreinen, regio Midden (telefoonnummer 06 – 31 64 10 48 of mail
l.vanderburgh@flevolandschap.nl ). Je kunt je sollicitatie tot uiterlijk 8 mei 2022 indienen via
hrm@flevolandschap.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op vrijdagmiddag 13 mei. Een
meeloopochtend kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Kijk op www.flevo-landschap.nl voor meer informatie over onze organisatie.

