Ons fonds heeft voor de sector Natuur & landschap inmiddels een meerjarenvisie ontwikkeld.
Voor de in- en uitvoering daarvan zijn we op zoek naar een:
PROJECTADVISEUR NATUUR & LANDSCHAP v/m
0,5/0,7 fte uur per week
Als adviseur richt je je op de natuur- en landschapsontwikkeling in Maastricht en het
Heuvelland. Met jouw kennis en ervaring stel je kaders op voor natuurbehoud en -beheer op
de eigendommen van het fonds en ontwikkel je nieuw beleid. Je werkt daarvoor samen met
diverse partners en stakeholders, zoals natuur- en milieuorganisaties, gemeenten en
provincie.
Daarnaast beoordeel je aanvragen voor financiële ondersteuning van ‘groene projecten’ en
werk je samen met de andere medewerkers aan de verdere doelstellingen en ontwikkelingen
van het fonds.
Jij:
•
•
•
•
•
•
•

beschikt over een academisch werk- en denkniveau, bijv. ecologie, bosbouw of
natuurbeheer;
hebt ruime ervaring met het opzetten, inrichten en uitvoeren van (meerjarige)
programma’s en projecten in de groene sector;
hebt visie op behoud, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap in ZuidLimburg;
beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en hebt gevoel voor bestuurlijke
verhoudingen en verantwoordingsprocessen;
bent resultaatgericht, een doener: gericht op het uitvoeren van concrete projecten;
bent besluitvaardig, een stevige persoonlijkheid die op de juiste momenten
gemotiveerd beslissingen weet te nemen;
bent ondernemend en een enthousiaste netwerker.

Wij:
•
•
•
•
•
•

bieden je een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief;
werken in een prettige omgeving met een klein enthousiast team in het centrum van
Maastricht.
geven je opleidingsmogelijkheden en ruimte om te groeien;
bieden je een marktconform salaris op basis van 60 FWG van de cao VVT, inschaling
op basis van leeftijd en naar rato van het dienstverband;
bieden je in eerste instantie een aanstelling van 0,5/0,7 fte voor de duur van 1 jaar,
met uitzicht op een structureel dienstverband;
bieden je een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Spreekt deze functie jou aan? Dan komen wij graag in contact met jou.
Stuur een korte motivatiebrief met curriculum vitae en een persoonlijk filmpje, waarin je
aangeeft waarom jij bij ons fonds wilt werken naar: info@elisabethstrouven.nl, t.a.v. HRadviseur Marjo van de Berg o.v.v. vacature projectadviseur N&L.

Voor algemene informatie over het fonds en het projectadviseurschap kun je terecht bij Dik
Mol, bestuurder van het Elisabeth Strouven Fonds, telefoonnummer (043) 763 08 99 of Theo
van Ballegooy, bestuurssecretaris, telefoonnummer (043 )763 08 99.
Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je terecht bij Harry Suilen, adviseur natuur,
telefoonnummer 06 37 32 71 67.
Ter voorbereiding op je sollicitatie kun je de nota “Natuurwaardig” opvragen via hetzelfde
mailadres: info@elisabethstrouven.nl o.v.v. aanvraag nota “Natuurwaardig”.
Voor deze functie is een Verklaring omtrent Gedrag nodig.

