
 

 

Landschap Noord-Holland zoekt een  
 

Projectmedewerker Betrekken bij Groen 
(32 - 37 uur) 

 
Heb jij passie voor natuur en weet je veel over natuurbeheer? Vind je het een mooie uitdaging om je kennis en 
ervaring in te zetten voor begeleiden en adviseren van vrijwilligers? Ben je een kei in het organiseren van 
bijeenkomsten en deel je je kennis graag met anderen? Lees dan verder.  
 
Wat ga je doen? 
Je gaat werken bij het team Betrekken bij Groen. Het team bestaat uit 7 collega’s en werkt met 150 
vrijwilligersgroepen die zelfstandig een stuk (natuur)gebied beheren of soorten beschermen en inventariseren. 
Met het team en samen met externe partners voer je veelzijdige projecten uit. Hierin staat het bieden van 
kennis en het leren van vaardigheden aan vrijwilligers centraal. Dat doe je door het geven van cursussen of 
door het geven van adviezen over natuurbeheer, het organiseren van bijeenkomsten en door de schakel te zijn 
met experts. Zowel binnen als buiten onze eigen organisatie. Verder zorg je voor materiële ondersteuning en 
werf je nieuwe vrijwilligers.  
 
Wie ben jij?  
Je hebt een relevante opleiding op MBO+ niveau en enkele jaren werkervaring in bijvoorbeeld natuurbeheer, 
burgerparticipatie in de openbare ruimte of ecologisch onderzoek. Je hebt parate kennis over ecologie en 
natuurbeheer. Je bent klantgericht en een energieke teamspeler die het leuk vindt om kennis te delen. Je zet 
daarvoor je communicatie- en organisatievaardigheden in bij presentaties en praktische instructies en bij het 
schrijven van informatieve teksten.  
 
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 98 natuurgebieden, door natuur aan te kopen en te beheren, met hulp van ruim 33.000 donateurs, 
vrijwilligers en sponsors. Het team Betrekken bij Groen zorgt ervoor dat duizenden vrijwilligers met veel plezier 
en enthousiasme aan de slag gaan voor hun groene leefomgeving. 
 
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, maar ook thuiswerken met bijbehorende faciliteiten behoort tot 
de mogelijkheden. 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. 
 
Geïnteresseerd? 
Stuur dan jouw motivatie en cv via het sollicitatieformulier door hier te klikken. 
Bel voor vragen met Nienke Kwikkel, hoofd afdeling Betrekken bij Groen, 06 30 39 72 34. 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld en er wordt derhalve niet op gereageerd. 

https://solliciteerbij.nl/LandschapNoord-Holland/Formulier/h9H5Hy45bl7ockLcspygqw==

