
 

 

Landschap Noord-Holland zoekt 
 

Natuurtalenten 
 

twee allround Medewerkers Groenploeg (32-37 uur) 
 
Ben jij een energiek groen natuurtalent in je vakgebied als hovenier, machinist, monteur, timmerman of 
boomverzorger met hart voor natuur? Zou je jouw kennis en ervaring in willen zetten voor een mooier Noord-
Holland? Wil jij je daarnaast verder ontwikkelen en een echte specialist worden op het gebied van ecologisch 
natuurbeheer? Lees dan verder! 
 
Voor aanleg- en onderhoudsprojecten in de mooiste natuurgebieden van Noord-Holland, zoeken 
wij twee medewerkers Groenploeg voor de locatie Uitgeest.   
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn als Groenploeg de ecologische aannemer van Natuurlijke Zaken, de zakelijke dienstverlening van 
Landschap Noord-Holland en echte specialisten in het ecologisch beheren van (natuur)gebieden en terreinen. 
Ons motto is “Samen maken wij Noord-Holland mooier”. De Groenploeg is ondernemend, klantgericht 
en levert hoge kwaliteit. Onze klanten zijn o.a. waterschappen, gemeentes, provincie Noord-
Holland, woningcorporaties en de eigen natuurgebieden van Landschap Noord-Holland. De inkomsten uit ons 
werk komen ten goede aan de natuurdoelstellingen en ambities van Stichting Landschap Noord-Holland.  
 
Hoe ziet je dag eruit? 
Als je bij ons komt werken is elke dag anders! Je start tussen half acht en kwart voor acht met een bak koffie of 
thee op de locatie in Uitgeest en om acht uur gaan we met z'n allen aan het werk. Afhankelijk van je talent 
word je ingezet op een project. De ene dag voer je ecologisch maaibeheer uit aan bijvoorbeeld 
natuurvriendelijke oevers of richt je een paddenpoel in met een graafmachine. De volgende dag mag je 
helemaal losgaan met bosbeheerwerkzaamheden of hovenierswerk. Regelmatig maken we authentieke 
houten landhekken die we plaatsen in schitterende natuurgebieden of op landgoederen en buitenplaatsen. 
Aan het einde van de middag lossen we de machines en materialen weer op de locatie en is er afstemming over 
het uitgevoerde werk. Bij ons zijn mensen belangrijk en we ondernemen sociaal. Mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt krijgen bij de Groenploeg de kans om werkervaring op te doen. Je werkt samen met deze 
mensen en je begeleidt ze tijdens werkzaamheden.  
 
Wie ben jij? 
Je bent of je wilt je ontwikkelen tot een enthousiaste, echte allrounder met liefde en passie voor zijn/haar 
vak op MBO werk- en denkniveau. Je hebt ervaring, bent positief en klantgericht en je denkt in oplossingen. 
Je bent uiterlijk vanaf 1 juli a.s. beschikbaar en je wilt je verder ontwikkelen in ecologisch natuurbeheer. Je hebt 
ervaring met één of meerdere van onderstaande vakgebieden, of je bent al een  allrounder voor alle 
voorkomende natuur beherende taken:  

• als timmerman voor het maken van landhekken en nestkasten voor roofvogels en insecten of; 

• als machinist die een rupskraan, tractor of maaimachine kan bedienen voor maai- en graafwerk of;  

• als gespecialiseerd hovenier in het tuinonderhoud, het planten van bomen en heesters, aanleg van 

gazon en bloemrijke zomen en aanleg van straatwerk of;  

• als monteur gespecialiseerd in mechanisch onderhoud en storingen voor de eigen machines.  

Je beschikt over een VCA-basis certificaat en rijbewijs B(E).  

 



 

 

 
Wat bieden wij? 
Wij 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 functie is ingeschaald in 
functieschaal 3 conform de CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen. Het salaris 
bedraagt circa € 2.443,- tot maximaal € 2.835,- bij een fulltime dienstverband van 37 uur. Wij bieden je een 
arbeidsovereenkomst aan tot 1 mei 2023 en bij goed functioneren wordt de mogelijkheid voor een verlenging 
met je besproken.  
 
Geïnteresseerd?  
Ben je enthousiast geworden en wil je solliciteren op één van de functies? Stuur dan jouw motivatie en cv 
uiterlijk 12 mei a.s. om 12.00 uur via het sollicitatieformulier door hier te klikken.   
De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 16 mei 2022. 
 
Heb je vragen over deze vacature, neem dan contact op met Jeroen Pennock, Hoofd Groenploeg, 088-0064404. 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld en er wordt derhalve niet op gereageerd. 
 
 

https://solliciteerbij.nl/LandschapNoord-Holland/Formulier/-WU-1CctzYT64CdYBqzniw==

