Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) zet zich al sinds 1986 in voor een karakteristiek en
hoogwaardig cultuurlandschap. Een betekenisvol landschap met heggen, houtwallen, knotwilgen,
boomgaarden en poelen, waarbij cultuurhistorie en ecologie hand in hand gaan. Wij hebben geen
eigen terreinen en werken samen met anderen, zoals de provincie, de gemeenten, het waterschap,
particuliere grondeigenaren, agrariërs en vrijwilligers. In het bijzonder zien we een taak voor onszelf
om jaarlijks honderden bewoners en duizenden vrijwilligers te betrekken bij het landschap en te
ondersteunen en faciliteren met kennis, kunde, advies en gereedschap.
SLG werkt met een team van ongeveer 30 professionals en 5 vrijwilligers vanuit een kantoor op het
prachtige landgoed Rosendael in Rozendaal. We werken ook (deels) thuis.
SLG vindt diversiteit belangrijk en nodigt iedereen van harte uit te solliciteren.
Heeft per direct een vacature voor een:

Projectmedewerker/adviseur (0,8 fte m/v).
Taken:
•
•
•
•
•

Stelt landschapsadviezen op voor particuliere grondeigenaren in het buitengebied
Coördineert de continuïteit van een deel van de 100 Gelderse Klompenpaden
Ondersteunt projectleiders bij overige werkzaamheden in projecten, zoals het organiseren van
(fysiek en online) bijeenkomsten, het assisteren bij het organiseren en goed laten verlopen
van externe bijeenkomsten en cursussen.
Levert desgevraagd gegevens en overzichten aan de projectleider met betrekking tot
voortgang en tussentijdse resultaten, zowel inhoudelijk als financieel;
Denkt mee over de ontwikkeling van advisering en uitvoeringsprojecten op het eigen werkveld.

Wij zoeken een enthousiaste en ondernemende collega die:
• Een HBO studie heeft afgerond op het gebied van natuur en landschap;
• Affiniteit heeft met en kennis heeft van het cultuurlandschap, landschapselementen, inheemse
bomen en struiken en het adviseren over landschappelijke beplanting;
• Ervaring heeft in het werken met GIS / ArcMAP/ ArcGIS online/ ArcGIS Pro.
• Met een aanstekelijk enthousiasme communiceert met collega’s, vrijwilligers en bewoners;
• Proactief en praktisch handelt en prettig en professioneel afstemt en samenwerkt;
• Planmatig en gestructureerd werkt en ervaring heeft met projectmatig werken;
• In het bezit is van een rijbewijs én de beschikking heeft over een auto met trekhaak om met
een SLG aanhanger gereedschappen en materialen te kunnen vervoeren;
• Flexibel is en bereid is om op avonden en in weekeinden te werken;
• Bij voorkeur woonachtig is in de nabijheid van ons kantoor in Rozendaal.

Wij bieden:
Een inspirerende werkplek op een prachtig landgoed bij een professionele maatschappelijke
organisatie met een collegiale sfeer. Voor meer info: https://www.landschapsbeheergelderland.nl
•
•

Faciliteiten om (deels) thuis te werken;
Een gevarieerde baan voor 32 uur per week, vooralsnog voor de periode van één jaar en de
intentie daarna het contract te verlengen;

•

Een passend salaris in schaal 9 (provinciale salarisschalen) op basis van het aantal relevante
jaren werkervaring, alsmede een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden (incl.
onkostenvergoedingen, ATV uren en deelname aan de pensioenregeling).

Reageren?
Stuur je sollicitatiebrief, voorzien van een CV, uiterlijk op 3 juli 2022 per email naar Sander Nijhuis
(info@landschapsbeheergelderland.nl). De eerste ronde van sollicitatiegesprekken vindt plaats op ons
kantoor op woensdag 6 juli tussen 09.00 en 13.00, eventuele vervolggesprekken vinden mogelijk
online plaats op maandag 11 juli 2022. Als je meer wilt weten over de inhoud van deze functie, kun je
contact opnemen met Sander Nijhuis, hoofd Projecten en Advies, via 026-3537444 of 06-26526238.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld..

