Vacature

Coördinator natuurbeheer
met affiniteit stedelijke omgeving

Wat ga je doen?
Deze functie kent veel vrijheid en er is veel ruimte om zelf initiatief te nemen en te
organiseren. Omdat je veel samenwerkt is het essentieel dat je in gesprek bent en blijft
met agrariërs, omliggende gemeenten, projectleiders, aannemers, pachters enz. Vooral de
contacten met de gemeenten zijn van belang; vanuit jouw ervaring weet je daarmee
enerzijds mee te veren met de wensen van de gemeente, anderzijds houd je ook de
belangen van natuur in het oog. Het afstemmen en het verkrijgen van begrip en
medewerking en het overbruggen van belangentegenstellingen zijn hierbij van belang.

Daarnaast zijn dit de verantwoordelijkheden in jouw functie:
• Je geeft leiding aan drie medewerkers van de Beheereenheid Zuid en draagt zorg voor
verdere teamontwikkeling;
• Je vertaalt het organisatiebeleid naar de eigen beheereenheid en bent verantwoordelijk
voor de implementatie en realisatie hiervan. Je levert bouwstenen aan voor visie- en
beleidsontwikkeling en doet begrotings- en investeringsvoorstellen;
• Je kent en bewaakt de beheerplancyclus;
• Je betrekt vrijwilligers bij het werk en draagt zorg voor uitbesteed werk van aannemers;
• Je treedt in voorkomende gevallen en na overleg met de afdeling communicatie en
marketing op als woordvoerder in contact met publiek en pers.

Wie ben jij?
•
•

•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur verkregen via een
opleiding Bos- en Natuurbeheer of vergelijkbaar;
Je hebt ruime ervaring met natuurbeheer, zowel in de praktijk als in de
beheeradministratie. Ervaring met en kennis van natuurontwikkeling,
landschapsbeheer en N2000 gebieden is een sterke pré;
Je hebt ervaring met het inrichten van nieuwe natuur en je bent bekend met het
politieke speelveld daaromheen;
Je maakt je sterk voor natuur in de agrarische én stedelijke omgeving;
Je bent een stevige professional met ervaring als leidinggevende;
Je bent omgevingsbewust en staat open voor veranderingen, nieuwe
samenwerkingspartners en nieuwe kennis en ontwikkelingen op het eigen vakgebied.
Je kunt goed van buiten naar binnen denken;
Je beschikt over een rijbewijs B(E).

Wat 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: Noord (Noordoostpolder), Midden (Oostelijk
Flevoland) en Zuid (Zuidelijk Flevoland). Bekende terreinen zijn onder meer UNESCO
Werelderfgoed Schokland, Natuurpark Lelystad en Natura 2000-gebied de Lepelaarplassen
(onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land).

Beheerregio Zuid
Het werkgebied Beheerregio Zuid ligt in Zuidelijk Flevoland in en rondom de groeikern Almere.
Dit dynamische en afwisselende gebied kenmerkt zich door een breed scala aan natuur. Van
nauwelijks toegankelijk Natura 2000 moerasgebied tot weidevogelgrasland, afgelegen jonge
bossen, drukbezochte stadsbossen en gebieden met experimentele landbouw of duurzame
bewoning. Kortom: je kunt er je hond uitlaten, maar er broeden ook zeearenden en honderden
paartjes grote zilverreiger. Ons thema “Natuur dichtbij” mag in Beheerregio Zuid dan ook
letterlijk worden opgevat. De dichtbevolkte en sterk groeiende stedelijke regio kent een
robuuste groene en blauwe dooradering die uniek is voor Nederland. Het Flevo-landschap
anticipeert op de stedelijke groei met de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden zoals
Noorderwold-Eemvallei, De Grote Trap en de Gouden Randen en een partnership binnen
Nationaal Park Nieuw Land.
Vanwege de toename aan ontwikkelingen in Beheerregio Zuid zoekt de afdeling Natuur &
landschapsbeheer versterking. We zoeken een terreinbeheerder die zich in deze dynamische
omgeving thuis voelt, die het werkveld en spelregels kent, die ervoor zorgt dat de ruim 2000
hectare natuur zich verder ontwikkelt én die ervoor zorgt dat de nieuwe projecten naadloos
gaan aansluiten bij de huidige beheergebieden. Als beheerder draag je bij aan het inpassen
en weerbaar maken van natuur binnen de groeiende druk van de stad. Anderzijds sta je voor
de natuur in een sterk agrarisch ingerichte omgeving. Als beheerder ben je bovendien een
deskundige en vaardige gesprekspartner voor andere partijen en belanghebbenden die het
gebied vormgeven. Daarbij draag je de belangen van Het Flevo-landschap en de natuur in de
regio uit.

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Een uitdagende functie in een dynamisch en veelzijdig werkveld;
De mogelijkheid om vier dagen in de week te werken met als standplaats Almere;
Een salaris tussen € 3.329,75 en € 4.552,40 per maand bij een 37-urige werkweek met
mogelijkheid tot verlengde arbeidsduur (schaal 7 cao Bos en Natuur /
ondernemingsdeel Landschappen);
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Heb je vragen of wil je solliciteren?
De sluitingsdatum voor deze vacature is donderdag 15 april 2021. We wachten de
sluitingsdatum niet af; we reageren direct op geïnteresseerde kandidaten. Wanneer zich een
passende kandidaat aanbiedt gaan we daarmee direct in gesprek, waardoor mogelijk de
functie eerder ingevuld wordt.
Aatop Milieu & Ruimte werft en selecteert exclusief voor deze vacature van Het Flevolandschap. Detachering is niet aan de orde; je komt direct in dienst bij Het Flevo-landschap.
Neem voor meer informatie contact op met Michel Aalbers van Aatop Milieu & Ruimte,
via 0318-796127. Stuur je brief en CV aan Michel Aalbers via mailadres: m.aalbers@aatop.nl.

