Vacature BBL stagiair terreinbeheer Noordoostpolder
Wie zijn wij?
Stichting Het Flevo-landschap is de particuliere natuurbeschermingsorganisatie van
Flevoland. De organisatie is opgericht in 1986 en heeft 56 natuurgebieden in
eigendom, met in totaal ruim 6.000 hectare Flevolandse natuur. Het Flevo-landschap
beheert gebieden en cultureel erfgoed, waaronder de Lepelaarsplassen en
Pampushout bij Almere, Natuurpark Lelystad en het Werelderfgoed Schokland
(UNESCO). Samen met ruim 12.000 begunstigers en 140 vrijwilligers zorgt Het Flevolandschap ervoor dat het Flevolandse landschap behouden blijft en mensen ervan
kunnen blijven genieten. Bij het Flevo-landschap werken ongeveer 30
medewerkers. Wij zoeken:

mbo-stagiairs (derdejaars of vierdejaars, m/v)
voor een projectstage of jaarstage
Je komt terecht op de afdeling Natuur en Landschap, Beheereenheid Noord. Deze
afdeling bestaat uit vier medewerkers, die samen verantwoordelijk zijn voor het
beheer van verschillende natuurgebieden in de Noordoostpolder en Flevopolder.
Algemeen onderhoud, natuurontwikkeling maar ook het gastheerschap zijn onderdeel
van ons takenpakket.
Wat ga je doen?
 je helpt mee in het dagelijks onderhoud van onze natuurgebieden;
 je helpt mee in projecten die bijdragen aan natuurontwikkeling;
 je denkt mee over kleine gebiedsingrepen.
Wat vragen wij?
 je bent derdejaars of vierdejaars van een mbo-opleiding (bos- en natuurbeheer,
natuur en landschap of een andere groen georiënteerde studie);
 je bent enthousiast, creatief, flexibel, initiatiefrijk en zelfstandig;
 je woont in of in de directe omgeving van Flevoland.
Wat bieden wij?
 een veelzijdige en uitdagende stage;
 een werkplek op een prachtige locatie, namelijk Schokland;
 de mogelijkheid om je stageopdracht te integreren in je schoolopdrachten;
 een passende stage- en reiskostenvergoeding.
Heb je vragen of wil je solliciteren?
Ben je enthousiast geworden over onze stageplaats(en) of heb je nog aanvullende
vragen? Neem dan contact op met Jasper Wolfswinkel, Beheerder Terreinen – regio
Noord (telefoon 06 – 15 57 67 07 en mail j.wolfswinkel@flevolandschap.nl). Of ga
naar www.flevo-landschap en kijk daar voor meer informatie over onze organisatie.

