Brabants Landschap is een particuliere natuurbeschermingsorganisatie die zich richt op
het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap in de provincie Noord- Brabant.
Brabants Landschap beheert ruim 18.000 ha. bos- en natuurterrein. Naast aankoop en
terreinbeheer werkt de stichting met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer aan verbetering
van de landschappelijke kwaliteiten in het agrarisch gebied.
Wij hebben op korte termijn plaats voor een:
Traineeship beheerplannen en monitoring (100%)
Als recent afgestudeerde HBO’er biedt Brabants Landschap je een kans om gedurende één
jaar kennis en ervaring op te doen bij een professionele natuurbeschermingsorganisatie. De
mogelijkheid bestaat dat de functie na dat jaar gecontinueerd wordt.
Taken traineeship
 aanpassen en actualiseren van beheerplannen en de koppeling met de certificering in
het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap;
 coördinatie van de uitbesteding van monitoring in het kader van het Subsidiestelsel
Natuur en Landschap;
 interpretatie en verwerking van monitoringsgegevens in het intern archief en de
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF);
 ondersteuning bij beheer van het digitaal natuurwetenschappelijk archief;
 bespreken monitoringsgegevens met (district)beheerders;
 bewaking certificeringseisen;
 ondersteuning bij het analyseren en bewerken van gegevens voor het opstellen van
rapportages, jaarverslagen en werkplannen;
Naast deze vermelde werkzaamheden biedt deze tijdelijke functie tevens een goede
mogelijkheid om je kennis en inzicht op het gebied van het natuur- en landschapsbeheer te
vergroten. Met name bij het opstellen van beheerplannen leer je de organisatie breed
kennen. Je komt te werken op ons kantoor in Haaren, met als direct leidinggevende de
Coördinator beheer & projecten.
Eisen
Voor deze tijdelijke functie denken wij aan een recent afgestudeerde HBO’er bij voorkeur
Hogeschool Van Hall Larenstein, richting Bos en Natuurbeheer.
 Aantoonbaar ecologische kennis;
 Kennis van beheermethodieken;
 Aantoonbaar uitstekende schriftelijke vaardigheden;
 Accuratesse en goed analytisch vermogen;
 Bij voorkeur ervaring met het werken in ArcGis 10.3;
 Bij voorkeur ervaring met gegevensverwerking in de NDFF;
 Bij voorkeur kennis van het werken volgens de systematiek van
Landschapsecologische systeemanalyses;
 Zelfstandige werkhouding is een belangrijk selectiecriterium.
Wij bieden
 een kans om gedurende 1 jaar kennis en ervaring op te doen bij Brabants
Landschap, met na 1 jaar mogelijke verlenging;
 een voltijds functie (37 uur per week, jaarcontract);
 een aantrekkelijke werkomgeving en collegiale sfeer, standplaats Haaren;
 salariëring in schaal 6;
 Brabants Landschap volgt de raam CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel
De Landschappen.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatie met CV voor 15 september a.s. sturen naar
Brabants Landschap, Postbus 80, 5076 ZH Haaren, telefoon 0411-622775 of digitaal naar
info@brabantslandschap.nl o.v.v. sollicitatie traineeship.
Voor nadere informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met de heer A.W.
Simons, MSc ; Coördinator beheer & projecten.

