
 

 

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

Projectleider Gebiedsontwikkeling (32 tot 37 uur) 
 
Over Natuurlijke Zaken 
Natuurlijke Zaken is de zakelijke dienstverlening van Landschap Noord-Holland. Met het team van 
landschapsarchitecten, cultuurhistorische experts, ecologen, ontwerpers, cultuurtechnici en groenbeheerders 
is Natuurlijke Zaken het meest complete groene advies- en uitvoeringsbureau in Noord-Holland. In 
aansprekende projecten geeft Natuurlijke Zaken vorm aan de missie van Landschap Noord-Holland: ‘Samen 
maken we Noord-Holland mooier’. De projectleiders van Natuurlijke Zaken werken met passie aan 
programma's en projecten die een bijdrage leveren aan verbetering van de kwaliteit van natuur, openbaar 
groen en landschap. in Natuurlijke Zaken biedt steeds meer opdrachtgevers oplossingen voor complexe 
vraagstukken die bijdragen aan een duurzame leefomgeving voor mensen en dieren. Alle projectleiders bij 
Natuurlijke Zaken zijn expert op hun eigen vakgebied.  
 
Wat ga je doen? 
Bij Natuurlijke Zaken ga je samen met je collega’s werken aan uitdagende multidisciplinaire projecten op het 
gebied van ontwikkelings-, inrichtings- en beheersvraagstukken voor klanten. Of het nou gaat om ruimtelijke 
ontwikkeling, inrichting van landschap of groen: jij bent als ervaren projectleider een alleskunner. Je analyseert  
de vraag van de klant en vertaalt deze naar een passende aanbieding. Binnen je eigen projecten motiveer je de 
mensen om je heen j en je verwerft draagvlak bij belangrijke (externe) stakeholders  Je gaat projecten leiden 
voor klanten en die zijn bij jou  in de beste handen als het gaat over  kwaliteit, proces, planning en budget. Je 
gaat zelf ook opdrachten acquireren  en beheert op actieve wijze een netwerk van bestaande en potentiële 
klanten. Je onderzoekt behoeften van klanten en je signaleert kansen voor het ontwikkelen en aanbieden van 
producten en diensten.   
 
Wat heb je nodig?  
• (Minimaal) HBO werk- en denkniveau; 
• Afgeronde opleiding op het gebied van ruimtelijke inrichting en ontwerp, in combinatie met natuur, 

landschap en cultuurhistorie; 
• Minimaal 5 jaar ervaring als projectleider in een commerciële omgeving of vergelijkbaar werkveld; 
• In staat om zelfstandig complexe en multidisciplinaire adviesprojecten te acquireren en te leiden; 
• Je bent kostenbewust; 
• Je kunt hoofd- en bijzaken goed scheiden. 
 
Wat bieden wij? 
Het aanvangssalaris bedraagt circa € 3.635,- tot € 4.942,- bij een fulltime dienstverband van 37 uur conform de 
CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen. De standplaats is Heiloo.  
Heb je vragen? Neem dan contact op met Frank Visbeen (Hoofd afdeling Onderzoek &Advies), 06 33 31 95 29. 
 

Geïnteresseerd? 
Natuurlijke Zaken heeft de werving & selectie voor deze vacature geheel uit handen gegeven aan 
Regio Talent, hét werving- en selectiebureau voor hoger opgeleiden in Noord-Holland. Voor vragen 
of bij interesse graag rechtstreeks contact opnemen met Selma van Zanten, senior Consultant op: 06-
55 33 22 44 of via e-mail: svanzanten@regiotalent.nl  
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