Landschapsbeheer Groningen verbindt mens en landschap. Mensen hebben het landschap gemaakt tot wat het is en zij bepalen
hoe het landschap er in de toekomst uitziet. Als organisatie werken wij aan ontwikkeling en beheer van een landschap waarin
ook aandacht is voor de biodiversiteit. Dit doen we samen met iedereen die het Groninger cultuurlandschap een warm hart toedraagt. Samen met grondeigenaren, overheden, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers realiseren we projecten die ervoor
zorgen dat het landschap aantrekkelijk, afwisselend en toegankelijk is en blijft.
Wij ontwikkelen inrichtings-, beheer- en herstelplannen voor terreinen, cultuurhistorische objecten en recreatieve voorzieningen
en zorgen voor de uitvoering van deze plannen. Wij adviseren derden, ondersteunen en stimuleren initiatieven op het werkterrein van Landschapsbeheer Groningen en treden naar buiten toe op als procesbegeleider. Ter versterking van onze organisatie
zijn wij op zoek naar een:
(37 uur)

projectleider ecologie

Als projectleider krijg je het werkveld ecologie onder je hoede. Je gaat vanuit jouw kennis en ervaring de organisatie ondersteunen door je specialisme in te zetten in projecten die wij in ons beheer hebben. Daarnaast
dagen wij jou uit om het werkveld ecologie binnen onze organisatie verder uit bouwen en projecten vanuit
dit werkveld te initiëren. Als projectleider werk je mee aan de ontwikkeling van projecten en geef je leiding
aan de uitvoering en realisatie van deze projecten. Specifieke speerpunten in dit werkveld zien wij onder
andere in: versterking biodiversiteit, ecologisch beheer van bermen en oevers, voorlichting over ecologisch
beheer, natuur inclusieve landbouw.
Jouw werkzaamheden zijn onder andere:
• het initiëren van nieuwe projecten binnen het werkveld ecologie;
• adviseren van de organisatie vanuit je deskundigheid en specialisme;
• het opstellen van projectvoorstellen waarbij geld, tijd en kwaliteit van het project zijn verwoord;
• aansturen van de projecten, zowel inhoudelijk als procesmatig;
• functioneel aansturen van het projectteam en begeleiden van de medewerkers binnen je projecten;
• het onderhouden en verder ontwikkelen van een relevant netwerk in de provincie;
• strategische en inhoudelijke positionering van Landschapsbeheer Groningen in het werkveld ecologie.
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Je bent een enthousiast, doelgericht, innovatief en
pragmatisch persoon;
Je beschikt over een afgeronde een HBO/WO opleiding
met als specialisatie (landschaps-)ecologie;
Je hebt ervaring in het opzetten en uitvoeren van
projecten;
Je hebt affiniteit met en kennis van natuurwetgeving en
-beleid;
Je bent bekend met maatschappelijke en sociale trends;
Je beschikt over een relevant netwerk (overheden, TBO’s);
Je hebt aantoonbare affiniteit met de doelstellingen en
werkzaamheden van Landschapsbeheer Groningen;
Je bent bekend met ambtelijke en bestuurlijke netwerken;
Je hebt ruime kennis van landschap en natuur en specifiek
van het Groninger landschap;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
(mondeling en schriftelijk).

Landschapsbeheer Groningen
Roderwolderdijk 60
9744 TH Groningen (Hoogkerk)

Wij bieden

Een prettige en transparante werkomgeving waarin je wordt
gestimuleerd om je eigen verantwoordelijkheden te nemen en
kansen te creëren. Een dienstverband voor een jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Een salaris afhankelijk van leeftijd,
opleiding en ervaring, loonschaal 7 conform de CAO Bos en
Natuur, onderdeel De Landschappen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze organisatie, de werkvelden of
onze projecten raadpleeg dan onze website. Wil je meer weten
over de vacature, neem dan contact op met Karin Sjoukes,
teamleider projecten, telefoonnummer 050 534 51 99.

Solliciteren?

Enthousiast? Stuur dan voor 14 januari a.s. je motivatiebrief
met cv naar Petra Alkema, teamleider HR & office, e-mail:
p.alkema@landschapsbeheergroningen.nl. In je motivatiebrief
zien we, naast jouw ervaring en motivatie, graag terug wat jij
meeneemt naar Landschapsbeheer Groningen.

telefoon: 050 534 51 99
web: www.landschapsbeheergroningen.nl
e-mail: info@landschapsbeheergroningen.nl

