Vacature projectleider Agrarisch natuurbeheer
Zorgen voor méér biodiversiteit in een aantrekkelijk agrarisch landschap: dat is de kern van het werk
van Water, Land & Dijken, een vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in NoordHolland. Als collectief van ruim 500 boeren, 600 vrijwilligers en burgers werken we hier sinds 1996
met succes aan.
Versterk jij ons team?
Een professioneel team van projectleiders, kantoormedewerkers en veldcoördinatoren zorgt voor
het dagelijkse werk van Water, Land & Dijken. Dat doen we vanuit ons kantoor in Purmerend. Dit
team zoekt versterking van iemand met hart voor onze doelstelling: behoud en versterken van
natuur en landschap op een voor boeren rendabele manier. We hebben met onmiddellijke ingang
een vacature voor een enthousiaste projectleider voor 32 tot 36 uur per week.
Je taken
Je leidt zelfstandig verschillende projecten op het gebied van agrarisch natuurbeheer, water, bodem
en educatie. Je stuurt binnen de projecten medewerkers aan. Je onderhoudt contacten met
deelnemende boeren en relevante externe partijen.
Binnen de projecten ben je verantwoordelijk voor het opzetten en beheren van de projectorganisatie
(projectmanagement incl. begroting en subsidiebeheer) en eindrapportage en subsidieafrekeningen. Daarnaast ontwikkel je nieuwe projecten en regel je de daarbij benodigde financiering.
Wat vragen we van je?
We vragen vooral lef en ondernemerschap! Je hebt ervaring in het ontwikkelen en leiden van
projecten. Je werkt resultaatgericht en hebt oog voor kansen die er zijn voor Water, Land & Dijken
om nieuwe projecten te starten en je ontwikkelt ze ook.
Het gaat je goed af om het belang van het werk van Water, Land & Dijken uit te dragen. Je bent in
staat om bruggen te slaan tussen de verschillende partijen in het werkgebied, zoals provincie,
waterschap, gemeenten en natuurbeschermingsorganisaties. Want succesvol agrarisch natuurbeheer
vraagt om goede samenwerking van alle partijen.
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Functie-eisen
De projectleider die we zoeken:
•

is in het bezit van een relevante HBO/WO opleiding;

•

kent het reilen en zeilen van de agrarische sector en heeft zicht op de actuele ontwikkelingen
daarbinnen;

•

heeft kennis van het agrarisch natuurbeheer (kennis van weidevogels en flora strekt tot
aanbeveling) en/of relevante vakgebieden zoals landschap, bodem of water;

•

kan zelfstandig werken, is resultaatgericht, initiatiefrijk en kan goed organiseren;

•

heeft ten minste 3 jaren ervaring met zelfstandig projecten leiden, een projectteam
aansturen en bewaken van projectbudgetten;

•

kan een project ontwikkelen en de financiering daarvan regelen;

•

is in staat goed te communiceren met agrariërs, vrijwilligers, collega-organisaties,
gebiedspartijen en opdrachtgevers;

•

is in het bezit van rijbewijs B en heeft een auto tot zijn/haar beschikking.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een uitdagende functie bij een vooruitstrevende agrarische natuurvereniging voor
gemiddeld 32 tot 36 uur in de week met een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden.
Meer weten?
Op waterlandendijken.nl lees je meer over de doelen waar we met elkaar aan werken en op welke
manier.
Wil je meer weten, neem dan contact op met Walter Menkveld, teamleider bij Water, Land & Dijken
per mail w.menkveld@waterlandendijken.nl of telefoon: 0299-437463.
Je kunt je sollicitatie ook richten aan hem en graag z.s.m. toesturen aan:
secretariaat@waterlandendijken.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.
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