
 

 

Stichting Het Groninger Landschap zet zich met hart en ziel in voor het beschermen van 

natuur, landschap en cultureel erfgoed in de provincie Groningen en het vergroten van 

het maatschappelijk draagvlak daarvoor. Aankoop, beheer en openstelling van 

natuurgebieden is één van onze kerntaken en inmiddels beschermen wij ruim 8300 

hectare natuur. 

 

Vanwege interne ontwikkelingen zijn we op zoek naar een: 

Hoofd natuur en landschap 

(37 uur per week- m/v) 
 

Wat ga je doen? 

• Je bent lid van het management team en verantwoordelijk voor het goed functioneren 

van de afdeling en geeft leiding aan 12 medewerkers;  

• binnen de afdeling ben je verantwoordelijk voor uitvoering van algemeen, financieel 

en personeelsbeleid, informatievoorziening en afstemming; 

• je geeft sturing aan het ontwikkelen en vormgeven van beleid, plannen en projecten 

op het gebied van natuur en landschap;  

• je bent verantwoordelijk voor de strategie ten aanzien van grondaankopen en 

coördineert de uitvoering daarvan; 

• je zorgt voor de exploitatie van terreinen en speelt in op mogelijkheden om de 

opbrengsten van terreinen te vergroten; 

• je zorgt voor een adequate beheerevaluatie, informatievoorziening en rapportage 

over de resultaten van de afdeling; 

• je adviseert de directeur op het eigen werkterrein; 

• bij projecten op het gebied van natuur en landschap fungeer je als opdrachtgever; 

• je behartigt de belangen van de organisatie in externe overlegstructuren; 

• je creëert draagvlak en zoekt externe samenwerking voor plannen, projecten en 

standpunten van de organisatie, je bouwt en onderhoudt bestaande netwerken en 

breidt deze uit; 

• je signaleert en initieert kansen voor natuur en landschap. 

 

Wie ben jij? 

Je herkent je in onze doelstellingen en hebt een passie voor natuur en landschap. Jij bent 

een enthousiaste persoonlijkheid met gevoel voor humor die door middel van coachend 

leidinggeven het team stimuleert en motiveert.  

Zowel intern als extern ben je gericht op het verbinden van mensen. Hierbij leg je tevens 

de koppeling met de doelen van Het Groninger Landschap. Ondanks je bevlogenheid 

weet je prioriteiten te stellen en het overzicht te bewaren over je omvangrijke 

takenpakket. Je durft keuzes te maken, ook als nog niet alle informatie voorhanden is of 

de gevolgen hiervan niet volledig duidelijk zijn. 
 

Wat vragen wij? 

• Minimaal HBO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld verkregen via een opleiding Bos- en 

Natuurbeheer; 

• aantoonbare werkervaring op het terrein van leidinggeven en projectmanagement; 

• affiniteit met beheer van natuurterreinen; 

• strategische visie op natuurbescherming in het bredere speelveld.  

 

Daarnaast herken je jezelf in de volgende competenties: 

• Resultaatgericht 



 

 

• Samenwerkend 

• Omgevingsbewust 

• Situationeel leidinggeven 

• Besluitvaardig 

• Overtuigingskracht 

• Bestuurlijk sensitief 

 

Wat bieden wij? 

Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, waarna bij tevredenheid van beide 

partijen de aanstelling wordt omgezet naar een vast dienstverband.  

De functie is ingeschaald in functieschaal 9 met een doorloop van € 4.228,61 tot 

maximaal € 5.774,64 per maand bij een fulltime dienstverband. Afhankelijk van de 

werkervaring is inschaling in aanloopschaal 8 een mogelijkheid. De cao Bos en Natuur, 

ondernemingsdeel De Landschappen is van toepassing en kan worden ingekeken via 

www.vbne.nl. 

 

Heb je belangstelling en voldoe je aan het profiel? 

Dan ontvangen we graag een motivatiebrief met CV via 

sollicitatie@groningerlandschap.nl o.v.v. Hoofd natuur en landschap. 

Geïnteresseerden worden vriendelijk verzocht om rechtstreeks te solliciteren via 

bovengenoemd mailadres en geen gebruik te maken van de solliciteermogelijkheden die 

websites als Indeed en LinkedIn bieden. 

Reageren kan t/m 31 oktober 2021. De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats 

op 11 november 2021. De tweede ronde gesprekken vindt plaats op 15 november 2021. 

Een selectieassessment maakt onderdeel uit van de procedure 

Heb je nog vragen over de functie dan kun je contact opnemen met Marco Glastra 

(directeur) via 050-3135901.  

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure vragen wij, in het kader van ons 

integriteitsbeleid, een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).  

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