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, 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
Flevolanders. 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.
Voor de duur van twee jaar zijn wij per direct op zoek naar een fulltime

Ecoloog
Wat ga je doen?
•
•
•
•

•
•

Je werkt mee aan het opstellen van interne beheerkaders van Het Flevo-landschap (in het
bijzonder onze beheerplannen);
Je draagt bij aan het verwerken en onderhouden van monitoringsgegevens in onze eigen
natuurdatabank;
Je ondersteunt in de advisering over operationele beheervraagstukken;
Je zorgt voor het verzamelen, analyseren en of leveren van vaak ecologische
gebiedsinformatie en natuurdata voor diverse werkzaamheden binnen onze
werkorganisatie en in het bijzonder voor de provinciale natuurbeheerplankaart;
Je verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied;
Je neemt deel aan projecten.

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een WO/HBO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld verkregen via een
opleiding Bos- en Natuurbeheer of Biologie;
Je hebt kennis van actuele natuurgerelateerde wet- en regelgeving;
Je hebt kennis van de subsidieregeling SNL;
Je hebt gedegen soortenkennis en actuele wetenschappelijke inzichten;
Ervaring met projectmatig werken en het opstellen van beheerplannen is een pré;
Ervaring met geografische informatiesystemen en beheerinformatiesystemen (zoals
ArcGIS en CMSi) is een pré;
Je hebt een proactieve werkhouding, bent oplossingsgericht en hebt een vlotte pen;
Je woont in of nabij de provincie Flevoland en hebt kennis van deze natuur.

Wat bieden wij?
•
•
•

Een uitdagende functie in een dynamisch en veelzijdig werkveld;
Een salaris tussen € 2.888,89 en € 3.307,19 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 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.
We streven ernaar om de gesprekken in juni te laten plaatsvinden.
Kijk op www.flevo-landschap.nl voor meer informatie over onze organisatie.

