Landschapsbeheer Drenthe zet zich met vijftien gedreven medewerkers in voor het behoud van het
karakteristieke Drentse cultuurlandschap. Wij voeren voornamelijk voor overheden en incidenteel
voor particulieren, tal van activiteiten en landschapsprojecten uit. De kwaliteit van de groene
leefomgeving, het landschap en de natuur is daarbij het uitgangspunt. Een belangrijke taak van
Landschapsbeheer is het streekbeheer. Wij ondersteunen bewoners en vrijwilligers die zich willen
inzetten voor landschapsonderhoud en de daarin aanwezige natuur. De basis van ons werk is de
betrokkenheid van mensen bij de (groene) leefomgeving bevorderen.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een breed inzetbare:

medewerker landschapsbeheer (m/v)
De werkzaamheden zijn:
 Mede opzetten en begeleiden van bewonersinitiatieven en vrijwillig onderhoud aan landschap
en natuur;
 beheer- en inrichtingsplannen maken en adviseren ten aanzien van onderhoud van natuur en
landschap en boerenerven vanuit landschappelijk, cultuurhistorisch en/of ecologisch
perspectief;
 het leveren van een bijdrage aan gebiedsprocessen (streekbeheer);
 invoeren van gegevens in databases en een GIS systeem;
 adviezen geven op vragen van bewoners m.b.t. natuur en landschap.
Je hebt op minimaal MBO+ niveau kennis van:
 Drentse flora en fauna;
 ecologie;
 de cultuurhistorie van het landschap van Drenthe;
 onderhoud en beheer aan de verschillende landschapselementen en natuurterreinen.
Je hebt een praktische instelling, kunt goed zelfstandig werken, hebt aantoonbare ervaring met
vrijwilligerswerk en burgerparticipatie activiteiten/ begeleiden van groepen en het opstellen van
beheer en inrichtingsplannen en soortenprojecten.
Wij bieden:
 een afwisselende functie
 een goede werksfeer in een organisatie in een dynamische omgeving
 een aanstelling voor een half jaar, afhankelijk van jouw voorkeur (minimaal) 4 dagen per week,
met perspectief op een vaste aanstelling
 afhankelijk van kennis en ervaring een salaris in schaal 5 of 6 cao Bos & Natuur/De
Landschappen
 goede secundaire arbeidsvoorwaarden

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 4 juni 2019 in Assen.
Nadere informatie over de functie kun je telefonisch verkrijgen bij Erik de Gruijter, directeur
Landschapsbeheer Drenthe. Je kunt de sollicitatiebrief, met motivatie en CV, uiterlijk 15 mei 2019
(per e-mail) zenden aan info@lbdrenthe.nl of (per post) aan Landschapsbeheer Drenthe,
Kloosterstraat 11, 9401KD Assen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

