
 

 

Natuurlijke Zaken, de zakelijke dienstverlening van Landschap Noord-Holland, zoekt een 

 
Werkvoorbereider Groenploeg (32-37 uur ) 

 
Over Natuurlijke Zaken 
Natuurlijke Zaken is het merk voor de zakelijke dienstverlening van Landschap Noord-Holland. 
Onder deze naam bieden de afdelingen Groenploeg en Onderzoek & Advies hun assortiment met groene 
producten aan voor opdrachtgevers, zoals waterschappen, de overheid, woningcorporaties en particulieren. 
Met de inkomsten uit deze opdrachten worden de natuurdoelstellingen en ambities van de Stichting Landschap 
Noord-Holland mede gerealiseerd. 
 
Wat ga je doen? 
Als werkvoorbereider Groenploeg draag je bij aan een efficiënte uitvoering van de werkzaamheden van de 
Groenploeg door het centraal calculeren, plannen, inkopen en administreren van projecten. Je calculeert de 
kostprijs van mogelijke nieuwe opdrachten door inkoop en uren te begroten. Tevens stel je bestek- en 
werkbeschrijvingen op binnen de kaders van de (aanbesteding)wetgeving en maak je offertes. Je verricht 
nacalculaties teneinde om zicht te krijgen op efficiëntie en eventueel te factureren meerwerk. Je bent 
commercieel en vindt het leuk om mee te denken over de interne processen en doet voorstellen om deze te 
optimaliseren. In periodes dat er minder calculaties worden uitgevoerd of er minder werkvoorbereiding 
noodzakelijk is, werk je ook mee in het veld. 
 
Wat heb je nodig?  

• Enthousiasme, passie voor de natuur en een gezonde dosis energie; 

• MBO+ - werk- en denkniveau;  

• Opleiding Bos en Natuur of Hovenier; 

• Kennis en ervaring van ecologisch, agrarisch en cultuurhistorisch landschapsbeheer;  

• Kennis en ervaring met administratieve softwaresystemen, zoals GroenVision en of Exact is een pré;  

• Globale kennis van relevante bedrijfsmiddelen, machines en gereedschappen etc.; 

• In het bezit van een rijbewijs B en VCA-diploma. 
 
Wat bieden wij? 
Het aanvangssalaris bedraagt circa € 2.776,- tot € 3.579,- bij een fulltime dienstverband conform de CAO Bos en 
Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen. De standplaats is Uitgeest.  
Vragen? Neem dan contact op met Jeroen Pennock, Hoofd Groenploeg of Michiel Dechering, Senior 
medewerker Groenploeg, 06 44 52 52 72. 
 
Geïnteresseerd? 
Stuur jouw motivatie met CV per mail naar Personeelszaken@landschapnoordholland.nl o.v.v. 
Werkvoorbereider Groenploeg. Je kunt reageren tot en met 26 augustus, maar snel reageren loont. Het kan zijn 
dat jij de beste kandidaat bent en dan willen wij natuurlijk graag eerder met je in contact komen. 
 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld en er wordt derhalve niet op gereageerd. 
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