Brabants Landschap zet zich in voor natuur, landschap en erfgoed. Dat doen we door het
aankopen en beheren van natuurgebieden en erfgoed. Daarnaast zetten we ons via ons
Coördinatiepunt Landschapsbeheer in voor een aantrekkelijk cultuurlandschap, waarin we
samen met vrijwilligers, boeren en particulieren hard werken aan het verbeteren van de
biodiversiteit.
Wij hebben per direct een vacature:
Beheerder regio Altena & Breda
32 - 40 uur per week
Als beheerder in de regio Altena & Breda ben je verantwoordelijk voor het dagelijks beheer
van natuurgebieden zoals de Pannenhoef, De Vloeiweide, De Struikwaard en de Groesplaat.
Ook vallen er diverse monumenten onder je hoede. Jij bent vanuit Brabants Landschap het
eerste aanspreekpunt in de regio en stuurt een team van vier terreinmedewerkers aan.
De regio Altena en Breda kent diverse natuurtypen (bos, heide, beekdalen, Nieuwe
Hollandse Waterlinie). Vanuit je kennis en ervaring denk je mee over de ontwikkeling van de
natuur(gebieden) in je regio. Je onderhoudt contacten met aannemers, pachters, gebruikers
en lokale media. Ook zoek je actief de samenwerking met het Waterschap, gemeenten en
(vrijwilligers)groepen in je gebied.
Wat zijn je werkzaamheden?
 De dagelijkse aansturing van de vier terreinmedewerkers in je regio
 De planning, uitvoering en budgetbewaking van het dagelijks beheer van de
natuurgebieden
 Leiding geven aan vrijwilligers, stagiaires, ingehuurd personeel (BOA’s) en
opdrachtnemers (aannemers, loonwerkers)
 Het afsluiten van gebruiksovereenkomsten
 Woordvoering over de natuurgebieden en het excursieprogramma
 De voorbereiding, uitvoering en begeleiding van projecten
 De voorbereiding van aankoop van (ruil)grond voor nieuwe natuur in je regio
 Het signaleren van kansen ter verbetering van de bedrijfsvoering
 Het herkennen van externe ontwikkelingen en ruimtelijke plannen in relatie tot de
natuurgebieden in je regio
Wie ben jij?
 Je hebt HBO werk- en denkniveau (bijvoorbeeld Bos- en Natuurbeheer)
 Je hebt ruime kennis van veldbiologie, ecologie en natuurbeheer
 Je hebt ervaring met leidinggeven/management of bent bereid deze te ontwikkelen
 Je beschikt over een rijbewijs B of BE
 Je bent bereid om wanneer nodig buiten kantooruren, op zaterdag en zondag te werken
 Je kunt goed plannen en organiseren en bent resultaatgericht
 Je kunt goed omgaan met belangentegenstellingen: je bent omgevingsbewust, sensitief
en je hebt overtuigingskracht
 Je kunt goed samenwerken en kunt optreden als ambassadeur voor ons werk
 Je standplaatsen zijn afwisselend de locaties Pannenhoef en Giessen; wonen in (of bereid
zijn te verhuizen naar) deze regio is daarom een pré

Wat bieden wij?
 Een ambitieus en gezellig team;
 Een aantrekkelijke werkomgeving en collegiale sfeer;
 Werkgerelateerde cursussen om jezelf verder te ontwikkelen;
 Een jaarcontract, dat bij goed functioneren wordt omgezet in een vast dienstverband;
 Salariëring in functieschaal 7, Raam CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel De
Landschappen;
 Een wekelijkse opbouw van 3 extra verlofuren bij een 40-urige werkweek.
Belangstellenden kunnen hun sollicitatie met CV tot uiterlijk 17 juli sturen naar
info@brabantslandschap.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen
met Arjen Simons, Hoofd Beheer & Projecten. Dit kan via het bovenstaand emailadres of via
0411-622775.

