
Vacature 
Projectleider agrarisch natuurbeheer (24-40 uur) 
 

 

Over Brandhof Natuur & Platteland 

Brandhof Natuur & Platteland is een in 2009 opgericht adviesbureau, met een uitgebreide kennis op het 

gebied van natuur, landschap en agrarisch natuurbeheer. Wij werken met een gedreven team van vier 

medewerkers aan uiteenlopende projecten, met als speerpunten agrarisch natuurbeheer en ecologisch 

onderzoek met behulp van drones. Het zwaartepunt van onze werkzaamheden ligt in het noorden en 

oosten van het land.  

 

Wat je gaat doen 

Als projectleider agrarisch natuurbeheer werk je aan projecten die bijdragen aan een toekomst waarbinnen 

landbouw steeds meer samengaat met natuur. Projecten kunnen betrekking hebben op het huidige stelsel 

voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), maar ook op thema’s als Natura 2000, het nieuwe 

Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) of het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Je 

begeleidt projecten van begin tot eind, waarbij je nauw samenwerkt met diverse projectpartners zoals 

agrarische collectieven, overheden en maatschappelijke organisaties.  

 

Wat wij vragen 

Een collega die zich herkent in het volgende profiel: 

• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau, een gedegen ecologische kennis en minimaal drie jaar 

ervaring als projectleider, bij voorkeur bij een adviesbureau of agrarisch collectief/agrarische 

natuurvereniging 

• Je staat stevig in je schoenen, hebt affiniteit met zowel natuur als landbouw en bent in staat partijen 

met verschillende belangen te verbinden 

• Je werkt graag zelfstandig, maar samenwerken in een projectteam en het aansturen van 

(veld)medewerkers gaat je ook prima af 

• Je denkt in oplossingen in plaats van problemen en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit 

• Je bent communicatief sterk, resultaatgericht en flexibel ingesteld. Je kunt je goed inleven in de wensen 

van een opdrachtgever en bent goed in organiseren 

• Je hebt de ambitie om samen het bedrijf verder uit te bouwen en daarbinnen een dragende kracht te 

worden 

 

Wij bieden  

Een jaarcontract met marktconforme arbeidsvoorwaarden en uitzicht op verlenging. Een werkplek op een 

unieke locatie, waar je met gepassioneerde collega’s op een informele manier samenwerkt aan projecten. 

In overleg is veel mogelijk, bijvoorbeeld thuiswerken of in deeltijd.  

 

Geïnteresseerd?  

Herken jij je in bovenstaand profiel, maar wil je meer informatie over de functie? Bel dan gerust met Peter 
van den Brandhof (06-21876522), of kijk op www.natuurenplatteland.nl.  
  
Reacties ontvangen wij graag per e-mail (brandhof@natuurenplatteland.nl) en vóór 12 november 2018. De 
sollicitatiegesprekken vinden in de tweede helft van november plaats.  
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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