DUX International is, voor haar opdrachtgever SBNL Natuurfonds, op zoek naar een

DIRECTEUR
Organisatie
SBNL Natuurfonds is een landelijke natuurorganisatie die haar fondsen inzet om particulier natuur- en
landschapsbeheer te ondersteunen waarbij duurzame benutting als een normaal gegeven wordt gezien.
Wij slaan een brug tussen betrokken natuurliefhebbers enerzijds en actief beherende particulieren en
agrariërs anderzijds. We zorgen voor promotie en financiële ondersteuning en we stimuleren
praktijkgericht onderzoek. Daarmee neemt SBNL Natuurfonds een unieke positie in.
Wij hebben een ambitieus fondswervingsplan opgesteld dat voorziet in de oprichting van regiofondsen in
het hele land. SBNL Natuurfonds zoekt daarbij nauwe samenwerking met gelijkgezinde organisaties.

Structuur
SBNL Natuurfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De organisatie bestaat uit 4 (parttime) medewerkers, werkzaam op het gebied van
managementondersteuning, fondsenwerving, financiële zaken, terreinbeheer & communicatie.
Verspreid over het land liggen 18 eigen terreinen die met hulp van vrijwilligers worden beheerd.

Functie
Vanwege de ambitie om, naar het voorbeeld van haar bestaande fondsen, in iedere provincie een fonds
in te richten is SBNL Natuurfonds op zoek naar een nieuwe directeur die zich met name zal richten op het
uitwerken en uitvoeren van bovengenoemde doelstelling.
De directeur wordt benoemd en legt verantwoordelijkheid af aan het Bestuur, bestaande uit 8 personen.
In overleg met de directeur bepaalt het bestuur de strategie voor SBNL Natuurfonds.
De directeur is eindverantwoordelijk voor de dagelijks gang van zaken, financiën, fondsenwerving, de
externe relaties, het contact met het Bestuur, en geeft leiding aan medewerkers en vrijwilligers.

Taken en werkzaamheden
•
•
•
•
•

het uitbouwen van SBNL Natuurfonds zoals voorzien in het fondswervingsplan;
het uitdragen van de organisatie en haar fondsen, is het gezicht van SBNL Natuurfonds
en weet haar bekendheid te vergroten;
de dagelijkse leiding van de medewerkers en de coördinatie van alle activiteiten;
het voorbereiden en verslagleggen van bestuursvergaderingen en van (financiële)
beleidsstukken;
het uitbouwen van de contacten met verwante organisaties en actief zoeken naar nieuwe
samenwerkingsverbanden.
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Competenties
•
•
•
•
•

aantoonbare ervaring met fondsenwervende activiteiten;
goed financieel economisch inzicht;
ervaring met het opstellen van beleidsstukken en begrotingen;
kent de groene kaart van Nederland;
ervaring met het geven van leiding aan en het enthousiasmeren van medewerkers en
vrijwilligers;
uitstekende beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift;
minimaal een HBO denk- en werkniveau.

•
•

Profiel
•
•
•
•
•
•
•

strategisch (kan groots denken) en operationeel;
daadkrachtig en ondernemend;
‘go getter’, zakelijk, doortastend en doelgericht;
representatief, geboren netwerker en verbinder;
uitstekende communicatieve vaardigheden;
gevoel voor sociale verhoudingen en weet verschillende doelgroepen aan te spreken;
passie voor particulier natuur- en landschapsbeheer.

De stichting biedt
•
•
•

een tijdelijk dienstverband van 24 of 32 uur per week voor de duur van een jaar
uitzicht op een vast contract en de mogelijkheid tot uitbouw tot een fulltime baan bij realisatie van
de ambities van SBNL;
salariëring met als richtlijn de CAO voor Bos en Natuur (Landschappen), schaal 10

Sollicitatie
Heeft u interesse in deze functie stuur dan je CV en een motivatiebrief voor 26 maart naar
info@duxinternational.com ovv “Directeur SBNL Natuurfonds” ter attentie van Suzette de Ferrante.
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