
 

 

Bij Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC), gevestigd in Beek-Ubbergen, wordt gewerkt aan behoud 

en verbetering van het Nederlands cultuurlandschap. Dat doet VNC met diverse projecten en 'labels', zoals 

Collectief Deltaplan Landschap, Stichting Landschapskapitaal en Stichting Das&Boom, en een 15-tal 

medewerkers. Wij zijn op zoek naar een gedreven en energieke 

projectmedewerker (32 - 40 uur) 

 …  “duizendpoot”, met hart voor landschap en natuur, en lobbyvaardig … 

Wat je gaat doen: 

 je wordt de rechter- (en linker)hand van directie en projectmanager 

 je ondersteunt projectleider en uitvoerder 

 verzorgt deskresearch voor diverse projecten 

 wordt verantwoordelijk voor “eigen” projecten 

 zorgt voor productie, intekenen en bewerken van kaartbeelden in GIS. 

 

Wij verwachten van jou: 

 opleiding op HBO- of academisch niveau, (bij voorkeur) WUR of VHL University 

 thuis in wereld van natuur en landschap 

 affiniteit, en bij voorkeur ervaring, met netwerken en lobbyvaardig; legt makkelijk contacten en 

weet anderen te enthousiasmeren en voor onze doelstelling te winnen 

 GIS-ervaring 

 ruime werkervaring in projectorganisaties 

 in bezit van autorijbewijs. 

Daarnaast verwachten wij van jou een collegiale en samenwerkinggerichte houding. Jij bent in staat 
zelfstandig te opereren, toont een grote mate van verantwoordelijkheid en kunt vele werkzaamheden, vaak 
onder tijdsdruk, tegelijkertijd en succesvol uitvoeren. Je beweegt en communiceert, mondeling en schriftelijk, 
makkelijk op uiteenlopende niveaus, zowel ‘naar binnen als naar buiten’. Werken in een ambitieuze, en bij 
tijde en wijle, hectische organisatie is voor jou uitdaging. 

Wij bieden: 

Een zelfstandige functie met een prima en marktconform arbeidsvoorwaardenpakket dat past bij jouw ervaring 

en leeftijd. De aanstelling zal, in eerste instantie, voor een jaar zijn met daarna de mogelijkheid van een vast 

contract. 

 

Wil je meer weten: 

Meer over VNC vind je op www.nederlandscultuurlandschap.nl. Voor meer informatie over de functie neem je 

contact op met Jaap Dirkmaat, directeur, of Valentijn te Plate, projectmanager; 024-6842294 - 

info@nederlandscultuurlandschap.nl. 

 

Wil je reageren: 

Jouw brief met motivatie en CV kun je sturen naar Vereniging Nederlands Cultuurlandschap t.a.v. Valentijn te 

Plate, Rijksstraatweg 174, 6573 DG Beek-Ubbergen, of info@nederlandscultuurlandschap.nl. 

Een (mini-)assessment en referenties zijn onderdeel van de selectieprocedure. 
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