
 

 

Landschap Noord-Holland zoekt een  
 

Medewerker Vastgoed administratie (32 uur, tijdelijk) 
 
Ben je een proactief administratief talent voor wie juridische vaktaal gesneden koek is? Hou je van aanpakken 
en deins je niet terug voor een uitdaging? Lijkt het je bovendien leuk om voor een natuurorganisatie te werken 
waarbij je je bezig houdt met administratie rond aan- en verkoop van gronden en panden? Lees dan verder.  
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn Landschap Noord-Holland, een natuurorganisatie die zich al meer dan 85 jaar inzet voor bescherming 
en behoud van natuur, waardevolle landschappen en cultuurhistorisch erfgoed in Noord-Holland. Dat doen we 
in onze 98 natuurgebieden, door natuur aan te kopen en te beheren, met hulp van ruim 33.000 donateurs, 
vrijwilligers en sponsors. Met onze zakelijke dienstverlening Natuurlijke Zaken voeren wij veel opdrachten uit 
en werken we aan een duurzame leefomgeving voor mensen en dieren. Samen maken we Noord-Holland 
mooier!  
 
Wat ga je doen? 
Je zorgt voor een juiste verwerking van aan- en verkopen van terreinen en opstallen in ons GIS- systeem. Je 
archiveert stukken inzake vastgoed, digitaal en fysiek, controleert WOZ en Waterschapslasten. Je ondersteunt 
collega’s van andere afdelingen en onderhoudt contact met diverse externe partijen waaronder onze pachters 
en de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Je bent bekend met notariële aktes en kan deze snel en 
efficiënt doorgronden. 
 
Wie ben jij?  
Je hebt een afgeronde MBO+ opleiding in een administratieve / juridische richting en hebt kennis en ervaring 
met geautomatiseerde systemen of maakt je deze snel eigen. Je bent op de hoogte van wet- en regelgeving, 
richtlijnen en procedures met betrekking tot huur en pacht. Je gaat uitdagingen niet uit de weg. Je werkt 
nauwkeurig, dienstverlenend en graag in teamverband.  
 
Wat bieden wij? 
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. Een fantastische moderne werkplek 
in een 100% duurzaam kantoorpand in Heiloo. Daarnaast is het mogelijk om (deels) thuis te werken. De functie 
is ingeschaald in schaal 5 conform de CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel de Landschappen. Het salaris 
bedraagt circa € 2.698,- tot maximaal € 3.345,- bij een fulltime dienstverband van 37 uur. We bieden een 
arbeidsovereenkomst voor zes maanden aan, omdat het vervanging tijdens zwangerschapsverlof betreft.  
 
Geïnteresseerd? 
Stuur dan jouw motivatie en cv via het sollicitatieformulier door hier te klikken.  
Bel voor vragen met Marnix Zuidema, Hoofd bedrijfsvoering/ Controller, 06 51 75 94 64. 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld en er wordt derhalve niet op gereageerd. 

https://solliciteerbij.nl/LandschapNoord-Holland/Formulier/joFGW9LxROB9bQtb_7gWVg==

