Brabants Landschap is een particuliere natuurbeschermingsorganisatie die zich richt op
het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap in de provincie Noord-Brabant.
Brabants Landschap beheert ruim 18.000 ha. bos- en natuurterrein. Naast aankoop en
terreinbeheer werkt de stichting met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer aan verbetering
van de landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit in het agrarisch gebied.
Door vertrek van een van onze collega’s ontstaat per 1 februari 2018 een vacature voor een:

Medewerker vrijwilligerscoördinatie (100%)
Vrijwilligers zijn de meest betrokken achterban van Brabants Landschap. Jaarlijks zetten
ruim 3.000 vrijwilligers zich via Brabants Landschap in voor natuur en landschap in NoordBrabant. Het grootste deel is actief in het buitengebied bij het beheer van
landschapselementen. In natuurgebieden inventariseren ze flora en fauna, geven excursies
en helpen bij de activiteiten bij infopunten. De medewerker vrijwilligerscoördinatie is
verantwoordelijk voor de coördinatie en de ondersteuning van al deze vrijwilligers.
Wat ga je doen:
 zorgdragen voor uitvoering en verder ontwikkelen van de ondersteuning van de
aangesloten vrijwilligers(groepen);
 het stimuleren en (verder) professionaliseren van vrijwilligers(groepen);
 adviseren, begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers(groepen) met betrekking tot
werkzaamheden, projecten, subsidiemogelijkheden, werving nieuwe vrijwilligers en
veilig werken;
 het organiseren van jaarlijkse bijeenkomsten, activiteiten en cursussen voor de
aangesloten vrijwilligers(groepen);
 het zorgen voor de informatievoorziening aan vrijwilligers(groepen) over relevante
ontwikkelingen in het werkveld van natuur- en landschapsbeheer via de nieuwsbrief
en website;
 binnen Brabants Landschap adviseren van collega’s die veel samenwerken met
vrijwilligers;
 Brabants Landschap vertegenwoordigen in de samenwerking met overheden en
collega-organisaties op het gebied van vrijwilligerswerk en burgerparticipatie.
Dit ben jij:
 Je hebt een relevante opleiding op (minimaal) Hbo-niveau;
 Je bent een inspirerende, verbindende en contactueel sterke persoonlijkheid en hebt
motiverende en sturende capaciteiten en een goed inlevingsvermogen;
 Je hebt affiniteit en ervaring met (groen) vrijwilligerswerk;
 Je hebt affiniteit met natuur, landschap en erfgoed en (praktische) kennis van natuuren landschapsbeheer;
 Je hebt oog voor ontwikkelingen in de maatschappij en in overheidsbeleid op het vlak
van natuur, landschap en betrokkenheid van de samenleving;
 Je kunt gestructureerd en planmatig werken;
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden voor het geven van
presentaties en het opstellen van nieuwsbrieven en website- en social mediaberichten;
 Je beschikt over gedegen kennis van Excel en Access;
 Je bent in het bezit van rijbewijs B;
 Je bent bij voorkeur woonachtig in de provincie Noord-Brabant.
Wij bieden:
 Een afwisselende en uitdagende functie, met volop ruimte voor initiatief en veel
contact met enthousiaste mensen;






Een aanstelling voor één jaar, die bij goed functioneren zal worden verlengd;
Een voltijds functie (37 uur per week);
Een aantrekkelijke werkomgeving en collegiale sfeer, standplaats Haaren;
Salariëring in schaal 7; Brabants Landschap volgt de raam CAO Bos en Natuur,
ondernemingsdeel De Landschappen.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatie met CV voor 27 oktober a.s. sturen naar Brabants
Landschap, Postbus 80, 5076 ZH Haaren, telefoon 0411-622775 of digitaal naar
info@brabantslandschap.nl o.v.v. sollicitatie medewerker vrijwilligerscoördinatie.
Voor nadere informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met de heer E.J. van
Haaften; adjunct-directeur.

