
 
Wij zoeken een directeur 
SBNL Natuurfonds erkent de rijke historie van de rol van de mens in de Nederlandse 

natuur. Het ondernemende vakmanschap van particuliere beheerders heeft in haar ogen een 

grote diversiteit aan natuur en landschappen voortgebracht. Een actief natuurbeheer, van 

zowel flora als fauna, is haar credo. Wise-use is haar uitgangspunt. Zij brengt dat in praktijk  

op haar eigen terreinen. En ondersteunt particuliere beheerders met haar Fondsen op Naam. 

SBNL Natuurfonds is een organisatie in ontwikkeling naar fondsenwervende organisatie en 

vermogensfonds. In dit kader zoeken wij een directeur die deze ontwikkeling energiek en 

met kennis van zaken begeleidt.  

 

De directeur houdt zich bezig met: 
• het werven en vormgeven van nieuwe fondsen, passend bij de doelstellingen; 

• het ontwikkelen van beleid in samenspraak met het bestuur; 

• de dagelijkse leiding van de medewerkers; 

• begeleiding van de organisatieontwikkeling en optimalisatie van de bedrijfsvoering; 

• het uitdragen van de organisatie en haar fondsen; 

• het voorbereiden van bestuursvergaderingen en van (financiële) beleidsstukken. 

 

De directeur: 

• heeft kennis en ervaring met fondswerving. Ervaring met het beheren van een 

vermogensfonds strekt tot aanbeveling; 

• is sterk op kwaliteit en resultaat gericht en is in staat kansen in de markt te zien en te 

grijpen; 

• heeft passie voor natuur en landschap in ons land; 

• heeft affiniteit met particulier natuurbeheer; 

• heeft ervaring met het geven van leiding aan en het enthousiasmeren van medewerkers 

en vrijwilligers; 

• heeft minimaal een HBO denk- en werkniveau 

 

De stichting biedt: 
• een tijdelijk dienstverband van 24 uur per week voor de duur van een jaar, met uitzicht 

op verlenging en de mogelijkheid tot uitbouw naar 40 uur; 

• een bruto maandsalaris tussen de € 4.000 en € 5.500 per maand (op basis van 40 uur per 

week). 



 

Informeren en solliciteren: 

 

Stuur uw CV en motivatie uiterlijk 25 november 2018 naar: 

sbnl@sbnlnatuurfonds.nl  

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op  07-12-2018 (1e ronde) en op 11-12-2018 (2e ronde) 

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter,  

de heer Frederik Nijpjes 

T: 0475 – 537070 

M: 06 – 22224270 
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