
 

 

VACATURE 

 
Het agrarisch natuurcollectief Veluwe is een coöperatieve vereniging van boeren, 
particulieren en anderen die agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoeren. Het 
collectief is opgericht door vijf agrarische natuurverenigingen (ANV’s) en LTO Noord.  
 
Collectief Veluwe is verantwoordelijk voor het afsluiten van contracten en de kwaliteit van 
het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in het gebied rondom de Veluwe. Uitgangspunt 
is een rendabele en duurzame landbouw en behoud en versterking van biodiversiteit (flora 
en fauna). Het collectief werkt met professionals en vrijwilligers. In verband met groei van 
de werkzaamheden zoekt het collectief een 
 

Projectmedewerker agrarisch natuurbeheer 
 
Functieomschrijving 
Je werkt nauw samen met de vijf veldcoördinatoren van Collectief Veluwe. Samen met hen 
ben je het aanspreekpunt voor boeren en andere beheerders. Je begeleidt en adviseert 
hen bij beheercontracten, uitvoering van het beheer, subsidieaanvragen en de 
administratieve afhandeling. Dit gebeurt deels vanuit het kantoor via telefoon en email, 
maar zeker ook bij de deelnemers aan de keukentafel en in het veld. Je wordt verder 
ingezet bij bredere projecten en initiatieven van het collectief en/of de ANV’s. Je werkplek 
kan in overleg worden bepaald, liefst centraal in ons werkgebied. Je werkt een of twee 
dagen per week vanuit het kantoor van ANV Vallei Horstee in Leusden, tevens werkplek 
van de regio coördinator. 
 
Functie eisen 
De persoon die wij zoeken: 

• Heeft een relevante HBO opleiding, bijvoorbeeld bos- en natuurbeheer of landbouw 

• Heeft affiniteit met de landbouw 

• Kan zelfstandig werken en goed organiseren 

• Is communicatief vaardig en kan een onafhankelijke positie innemen bij soms 
tegenstrijdige belangen 

• Heeft ecologische basiskennis die toepasbaar is op het agrarische landschap  

• Heeft ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking en is ervaren met het 
werken met GIS toepassingen 

• Werkt nauwkeurig en efficiënt 

• Kan contacten onderhouden met professionals en vrijwilligers 

• Bezit een rijbewijs B en heeft de beschikking over een auto 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Wij bieden een dienstverband voor in eerste instantie bepaalde tijd van één jaar, voor 24 
uur per week en tegen een marktconform salaris. Bij gebleken geschiktheid en voldoende 
werkzaamheden bestaat de mogelijkheid tot verlenging en uitbreiding van het aantal uren 
per week.  
 
Sollicitaties 
Reacties uiterlijk op 15 februari 2019 per mail naar info@collectiefveluwe.nl. 
Bij vragen kun je bellen met de regio coördinator Hans Veurink op 06-53.70.10.00 

mailto:info@collectiefveluwe.nl

