Voor de afdeling Gebieden zijn we op zoek naar een

Senior Projectleider Gebieden (32 uur)
Over Landschap Noord-Holland
Landschap Noord-Holland (LNH) is een ambitieuze natuurorganisatie met gedreven mensen die middenin de
maatschappij staan. Landschap Noord-Holland gelooft in behoud van het streekeigen Noord-Hollandse
landschap met strand, duinen, boerenerven, forten en buitenplaatsen, maar dan wel met een modern tintje.
De 96 eigen natuurgebieden bieden mensen rust en ruimte om er te ontspannen en te genieten. De
natuurorganisatie laat haar ambitie en betrokkenheid zien door steeds nieuwe stukken natuur aan te kopen,
cultuurhistorisch erfgoed een nieuwe toekomst te geven en zich in te zetten voor de biodiversiteit in de
provincie. Landschap Noord-Holland betrekt talloze mensen bij haar werk in het groen. Samen met partners,
opdrachtgevers en ruim 9000 vrijwilligers werkt ze dagelijks aan een gezonde groene leefomgeving voor mens
en dier en het in topconditie houden van het landschap.
Wat zijn je werkzaamheden?
Als Senior projectleider gebieden ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en aansturing van projecten op
het gebied van natuur, landschap, inrichting en cultuurhistorie in Noord-Holland. Je ziet kansen binnen het
vakgebied en weet deze om te zetten in concrete gebiedsontwikkelingsprojecten met als doel o.a. hogere
cultuurhistorische waarden, verhoging biodiversiteit en verwerving van gronden. Je adviseert en draagt bij aan
het opstellen van de gebiedsplannen voor de afdeling Gebieden. Tevens stel je in overleg met de
gebiedsmanagers een jaarplanning en meerjarenprogramma op voor uit te voeren en kansrijke projecten en
gebiedsprocessen. Je concretiseert in een plan van aanpak (projectvoorstel- en omschrijving) projectplannen
op basis van de doelen en wensen van de (interne) opdrachtgever. Tevens analyseer je wie de betrokken
stakeholders zijn en verwerft draagvlak bij hen voor de opzet en uitvoering van een project. Je zoekt de
samenwerking en synergie op tussen de 3 gebiedsteams en met de andere afdelingen binnen de organisatie.
Wat heb je nodig?
• Een afgeronde HBO/WO opleiding;
• Kennis op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en cultuurhistorie;
• Ruime ervaring in projectmanagement, gebiedsontwikkeling en natuurbeheer;
• In staat om multidisciplinaire projecten te leiden;
• Kennis van subsidiestelsels- en mogelijkheden;
• Kennis van civiele techniek is een pre.
Meer informatie
Het aanvangssalaris bedraagt circa € 3.617,- tot € 4.917,71,- bij een fulltime dienstverband van 37 uur conform
de CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen. De standplaats is Heiloo.
Vragen? Neem dan contact op met Do van Dijck (Senior gebiedsmanager), 06 54 27 12 81.
Geïnteresseerd?
Stuur jouw motivatie met CV uiterlijk 16 september 2019 per mail naar
Personeelszaken@landschapnoordholland.nl o.v.v. Senior projectleider gebieden.
De 1e sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 24 september a.s.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld en er wordt derhalve niet op gereageerd.

