Stichting het Limburgs Landschap zoekt een fulltime Boswachternatuurbeheer
In Noord-Limburg beheert Stichting het Limburgs Landschap ruim 4.500 ha aan terreinen.
Het is een aaneenschakeling van graslanden, akkers, bossen, stuifzanden, heide en vennen
tussen Venlo en Gennep. Het Nationaal Park De Maasduinen vormt de kern van het gebied.
Naast natuurterreinen maken ook historische objecten, gebouwen en buitenplaatsen deel uit
van het district Noord-Limburg. Het behouden en verder ontwikkelen van ecologische en
historische kwaliteit van onze terreinen vraagt steeds vaker om afstemming met
veranderende wensen uit de maatschappij. Wij zoeken ondersteuning bij de uitvoering van
beheerwerkzaamheden waar bij ook maatschappelijke belangen een rol spelen, het betreft
een breed scala aan beheerwerkzaamheden. Wij hebben daarom in district Noord-Limburg
bij Het Limburgs Landschap een vacature voor een Boswachter natuurbeheer (1,0 fte).
Taakomschrijving
Je geeft samen met collega’s inhoudelijk invulling aan het beheer van de natuurterreinen. Dit vindt
plaats op basis van omschreven doelen die in beheerplannen zijn vastgelegd. De werkzaamheden
worden in teamverband of op individuele basis onder de verantwoordelijkheid van de
districtsbeheerder uitgevoerd. Je bent als boswachter natuurbeheer verantwoordelijk voor het
plannen en realiseren van beheerwerkzaamheden met het accent op recreatie waarbij de
communicatie met vrijwilligers en andere belanghebbenden centraal staat. Je weet de wensen
vanuit de maatschappij te signaleren en kunt deze vertalen naar concrete voorstellen die bijdragen
aan onze beheerdoelen. Je bent het aanspreekpunt voor derden bij de uitvoering van dagelijkse
beheerwerkzaamheden en bent in staat om de uitvoering van werkzaamheden communicatief te
delen middels social media. Daarnaast ben je inzetbaar voor een breed scala aan
natuurbeheerwerkzaamheden in onze terreinen.
Functie eisen



Aantoonbare kennis en ervaring met het beheer van bos- en natuurterreinen;
Aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen en verzorgen van werkinstructies en
praktisch begeleiden van groenaannemers en vrijwilligers;










Flexibele instelling die nodig is om op onregelmatige tijden en weekenden te werken;
Actuele kennis van flora en fauna, affiniteit met natuurbeheer is een must;
Kunnen werken met machines zoals kettingzaag en bosmaaier en bekend met de
toepassing van mechanisatie bij het beheer van bos- en natuurterreinen;
Goede contactuele en communicatieve eigenschappen;
Pro-actief, oplossingsgericht, en stressbestendig;
Woonachtig in de regio of bereidheid tot verhuizing;
HBO of MBO+ opleiding op het vakgebied bos- en natuurbeheer;
In bezit van rijbewijs BE.

Wat wij bieden






Een werkomgeving met fantastische natuurterreinen en een zeer gevarieerd takenpakket
Een enthousiast team van natuurbeheerders;
Een salaris van max. € 3.046,65 (bij volledig dienstverband) conform de CAO Bos & Natuur
(functiegroep 5). Het dienstverband is gebaseerd op 1,0 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 november 2017. Sollicitaties per email naar
info@limburgs-landschap.nl o.v.v. sollicitatie Boswachter natuurbeheer. Voor nadere informatie
over deze vacature kunt u contact opnemen met Michael van Roosmalen, districtsbeheerder NoordLimburg: 06 - 53545823.

