Stichting het Limburgs Landschap zoekt een deeltijds
Schaapsherder/Medewerker natuurbeheer
In Zuid-Limburg beheert Stichting het Limburgs Landschap bijna 1.300 ha aan terreinen. Eén
ervan is de Bemelerberg waar met een schaapskudde al enkele decennia de waardevolle
graslanden worden begraasd. Recent onderzoek (o.a. op de Bemelerberg) heeft nieuwe
inzichten gegeven in relatie tot het begrazingsbeheer, waarbij het gescheperd rondtrekken
met een kudde aanmerkelijk betere sturingsmogelijkheden geeft, met als gevolg positieve
effecten op de vegetatie- en macrofaunaontwikkeling. Vanwege deze gewijzigde inzichten,
gewenste ondersteuning daarbij en ondersteuning bij andere werkzaamheden binnen de
terreinen in Zuid-Limburg is er bij Het Limburgs Landschap een vacature voor een
Schaapsherder/Medewerker natuurbeheer (0,8 fte).

Taakomschrijving
Je geeft samen met collega’s inhoudelijk vorm aan het begrazingsbeheer met Mergellandschapen
van Het Limburgs Landschap, waar het gescheperd inzetten van de kudde een nadrukkelijk
onderdeel zal zijn. Dit vindt plaats op basis van een begrazingsplan onder verantwoordelijkheid van
de districtsbeheerder. Vanzelfsprekend kan je met een schapenhond dit gescheperde beheer
uitvoeren. Het schapenbeheer heeft met name betrekking op de Bemelerberg, maar andere
omliggende terreinen worden betrokken bij de keuze om ook daar al dan niet te werken met de
eigen kudde. Je bent samen met de veeverzorger verantwoordelijk voor de gezondheid en het
dierenwelzijn van de kudde. Je stelt samen met collega's en vrijwilligers dekkuddes samen en
assisteert in de lammerperiode. Je bent communicatief vaardig en kan het (schapen)beheer goed
uitleggen aan het publiek. Daarnaast word je ingezet voor andere
(natuurterreinbeheers)werkzaamheden in onze terreinen, deels gerelateerd aan het
begrazingsbeheer, waarbij gedacht moet worden aan onder meer het plaatsen van netten, het (met
de bosmaaier) vrijstellen van terreindelen, invangen van ander vee (bv. geiten, koeien of paarden),
het maaien van natte terreinen, (mede) organiseren van publieksdagen en het geven van excursies.

Functie eisen
•
•

•
•
•
•
•

Aantoonbare kennis en ervaring met het hoeden van een schaapskudde in natuurterreinen
en het verzorgen van schapen;
Flexibele inzetbaarheid gedurende de dag én gedurende het jaar met zwaartepunten in de
periode waarin gescheperde begrazing voorkomt (april-september) en de lammerperiode
(maart);
Bereid en in staat om op onregelmatige tijden te werken;
Kennis van natuurbeheer is een pré, affiniteit met natuurbeheer een must;
Kunnen werken met machines zoals kettingzaag en bosmaaier. Werken met bv. een
éénassige vingerbalk is een pré;
Goede contactuele en communicatieve eigenschappen;
In bezit van rijbewijs BE.

Wat wij bieden
•
•
•
•
•

Een werkomgeving met fantastische natuurterreinen waaronder zeldzame kalkgraslanden
en heischrale graslanden op de Bemelerberg;
Een enthousiast team van natuurbeheerders;
Een salaris van max. € 2.761,26 (bij volledig dienstverband) conform de CAO Bos & Natuur
(functiegroep 4). Het dienstverband is gebaseerd op 0,8 fte;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, conform de CAO Bos & Natuur;
Vooralsnog een dienstverband van een jaar, verlenging is een optie.

Zin om te solliciteren?
Dit kan je tot en met 1 september 2017. Sollicitaties bij voorkeur per email naar
info@limburgs-landschap.nl o.v.v. sollicitatie Schaapsherder/Medewerker natuurbeheer. Voor
nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Carlo van Seggelen,
districtsbeheerder Zuid-Limburg: 06-466 301 82.

