Heb jij een groen hart, voeten in de klei en wil je
het verschil maken in het landelijk gebied?
Dan ben je bij ons aan het goede adres.
SBNL Natuurfonds is een landelijke natuurorganisatie met ANBI status. We ondersteunen
met onze fondsen boeren en particuliere natuur- en landschapsbeheerders bij hun
projecten.
Dat doen we nu in een aantal provincies en we willen meer, véél meer!
Wij worden hét landelijke fonds dat in heel Nederland op lokaal gebied boeren en
landeigenaren helpt om op hun terrein natuurwaarden te vergroten, terwijl ze tegelijk een
goede boterham (blijven) verdienen. Daarvoor is geld nodig.
We zoeken een creatieve projectmanager die blij wordt van onze ambitieuze plannen, die
graag werkt in een omgeving waarin nog niet alles vastligt, waar we al doende leren en die
meedenkt en vooral meedoet.

Wat ga je doen? En wat breng je mee?
Je rol ligt nog niet voor 100% vast, en dat vind jij leuk.
Maar hier gaat jouw hart sneller van kloppen:
• dat je samen met ons team bouwt aan onze nieuwe plannen;
• dat je werk deels binnen en later ook buiten is;
• dat je met allerlei partijen kan schakelen en kan samenwerken;
• dat je je kunt verplaatsen in de ander, of dat nu een boer, landeigenaar of donateur
is;
• dat je op een goed niveau kunt meedenken en communiceert;
• dat je minimaal een HBO denk- en werkniveau hebt
• en dat je niet te beroerd bent om je schouders eronder te zetten.

Wat krijg je daarvoor terug?
•
•
•
•

de kans om samen met ons mee te bouwen aan een natuurinclusiever landelijk
gebied;
een tijdelijk dienstverband van 24-32 uur per week voor de duur van een jaar;
uitzicht op een vast contract en de mogelijkheid tot uitbouw tot een fulltime baan;
salariëring met als richtlijn de CAO voor Bos en Natuur (Landschappen), schaal 7
(€ 3.427 - € 4.685 40 uur/per week)

Wekt dit je belangstelling? Aarzel niet en reageer!
We zijn benieuwd naar je CV, maar vooral naar je motivatie en jouw vaardigheden. Want
dat zegt veel meer over of we bij elkaar passen.
Je reactie zien we graag voor 27 juni in onze mailbox: sbnl@sbnlnatuurfonds.nl
Meer informatie? Neem contact op met onze directeur Manja te Velde | 06 – 33333337
m.te.velde@sbnlnatuurfonds.nl

