
 

 

 
 

Landschap Noord-Holland zoekt een  
 

Dataspecialist boswachter (24 uur, 2 jaar) 
 
Ben jij die dataspecialist met passie voor natuur, die ons databeheersysteem optimaal kan aansluiten op de 
bedrijfsprocessen? En vind je het gaaf om samen met boswachters te werken aan de implementatie daarvan? Houd 
je van orde scheppen en een inzichtelijk systeem creëren voor de totale beheeradministratie? Dan is deze baan echt 
iets voor jou! 
 
Wij zijn Landschap Noord-Holland, een natuurorganisatie die zich al 85 jaar inzet voor bescherming en behoud van 
natuur, waardevolle landschappen en cultuurhistorisch erfgoed in Noord-Holland. Dat doen we in onze 97 
natuurgebieden, door natuur aan te kopen en te beheren, met hulp van ruim 33.000 donateurs, duizenden 
vrijwilligers en sponsors en met onze zakelijke dienstverlening Natuurlijke Zaken. Samen maken we Noord-Holland 
mooier! 
 
Wat ga je doen? 
Je gaat aan het werk voor drie Gebiedsteams in Den Helder, Landsmeer en Vogelenzang. Je verfijnt het Conservation 
Management System international systeem*. En je behartigt de belangen van Landschap Noord-Holland in de key-
usergroep van vijf provinciale Landschappen die met CMSi werken en draagt zo bij aan de doorontwikkeling van 
CMSi. Je zorgt voor de aansluiting van CMSi op de bedrijfsprocessen en faciliteert de boswachters bij de 
ingebruikname om een compleet, inzichtelijk en gebruiksvriendelijk systeem te creëren voor de totale 
beheeradministratie. 
Je stuurt op een uniform gebruik van CMSi. Je vertaalt informatie en documenten uit de beheerkwaliteitscyclus en 
behoeften van interne klanten naar mogelijkheden en wensen om in het systeem vast te leggen. Je geeft trainingen, 
instructies en feedback over het uniforme gebruik van het beheer- en informatiesysteem en ondersteunt dit middels 
rapportages. Je bent de vraagbaak, treedt op als functioneel applicatiebeheerder en biedt overige ondersteuning 
(helpdesk en coaching) aan de boswachters. 
 
* Dit CMSi systeem is gekoppeld aan QGIS/ArcGIS. CMSi is een dynamisch en ondersteunend beheeradministratie- en 
informatiesysteem voor natuurbeheer en onze gecertificeerde beheerkwaliteitscyclus. 
 
Wie ben jij? 
Je hebt een MBO+ werk- en denkniveau en minimaal 4 jaar relevante werkervaring. Je bent heel ervaren met 
informatiebeheersystemen en QGIS, ArcGIS, etc. Je hebt bij voorkeur kennis van CMSi of je kunt je deze heel snel 
eigen maken. Je hebt ervaring met verandertrajecten, bent analytisch sterk, werkt gestructureerd en hebt oog voor 
detail. Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en werkt accuraat. 
 
Wat bieden we? 
Een mooie job voor de duur van twee jaar, ingaande per direct. We bieden je een informele en dynamische 
werkomgeving met korte lijnen en een grote mate van zelfstandigheid, met veel ruimte voor eigen inbreng en 
nieuwe initiatieven. De mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen met CMSi (het beheersysteem voor het 
merendeel van de Nederlandse en buitenlandse natuurbeherende organisaties). De functie is ingeschaald in 6 
conform de CAO Bos en Natuur, het salaris bedraagt maximaal € 3.651,99 bij een fulltime dienstverband van 37 uur. 
De standplaats is nader te bepalen, en is deels flexibel.  
 
Geïnteresseerd? 

Herken jij jezelf in het gevraagde profiel? Stuur dan jouw motivatie en CV naar 

Personeelszaken@landschapnoordholland.nl o.v.v. Dataspecialist boswachter. De sluitingstermijn is 3 juli 2020. De 

eerste gesprekken vinden online plaats op 8 juli 2020. Wil je meer weten neem dan contact op met Frits Bekker, 

Gebiedsmanager, mobiel 06-51032929. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:Personeelszaken@landschapnoordholland.nl

