
 

 

Bij Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC), gevestigd in Beek-Ubbergen, wordt met 

hart en ziel gewerkt aan behoud en herstel van het Nederlands cultuurlandschap.  

Dat doen de medewerkers vanuit kantoor 'Wylerberg' in Beek-Ubbergen. De uitvalsbasis voor 

de medewerkers groen is de werkschuur van de VNC in de Ooijpolder bij Nijmegen.  

Vanuit de werkschuur wordt gewerkt aan de aanleg en beheer van landschapselementen. Voor 

de uitvoering van deze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een enthousiaste en energieke  

 

medewerker groenbeheer (40 uur) 

een handige duizendpoot met "groene" (en technische) vingers. 

 

 
 

 

Belangrijkste taken en werkzaamheden: 

• aanleg en beheer van landschapselementen in de omgeving van Nijmegen en elders in 

Nederland. 

• (klein) onderhoud van machines en arbeidsmiddelen. 

 

Jouw kwaliteiten zijn: 

• bos- en natuurbeheer niveau 2 of 3, dan wel vergelijkbaar (bijv. loonwerk groen, grond 

en infra) 

• aangevuld met certificaten motorkettingzaag/bosmaaier/één-assige trekker 

• vereist voor de functie is het bezit van rijbewijs BE 

• affiniteit met het werken met en onderhouden van machines. 

 

Wij zoeken een aanpakker die graag buiten werkt, goed samen kan werken maar ook in staat is 

zelfstandig werkzaamheden uit te voeren. Je kunt goed overweg met tractoren en 

aanbouwwerktuigen. Ervaring met kraanwerk strekt tot aanbeveling. 



 

 

 

Wij bieden: 

Een leuke en afwisselende functie, in een enthousiast team, met een salaris 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 de VNC vind je op www.nederlandscultuurlandschap.nl. Voor meer informatie over 

de functie neem je contact op met Raymond Meussen (uitvoerder) of Bart Dingemanse 

(projectleider), 024 - 68 422 94 of via rmeussen@nederlandscultuurlandschap.nl.   

 

Wil je reageren: 

Jouw brief met CV, die wij graag zo spoedig mogelijk ontvangen, kun je sturen of mailen naar 

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap t.a.v. Raymond Meussen, Rijksstraatweg 174, 6573 

DG Beek-Ubbergen, rmeussen@nederlandscultuurlandschap.nl.  


