
 

 

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 20-tal 

medewerkers. Wij zijn op zoek naar een gedreven en energieke … 

ervaren all-round personeelsadviseur (20-30 uur/maand) 

 …  steun en toeverlaat voor directie, management en medewerkers. 

Wat je gaat doen: 

 alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van in-door-uitstroom; verzorgen van 

personeelsdossiers; zorg dragen voor marktconformiteit loongebouw;  up-to-date houden 

personeelshandboek (secundaire arbeidsvoorwaarden); bewaken verzuim (en preventie) 

 adviseren en ondersteunen van directie en management bij de uitvoering van het personeels-, 

met name people- en performance-, management 

 onderhouden van contact met externe partijen, w.o. UWV, gemeente, pensioenfonds, 

verzekeraars, arbodienst e.d. 

 

Wij verwachten van jou: 

 opleiding op HBO- of academisch niveau, (bij voorkeur) MER, Personeel en Arbeid (HRM), 

Personeelswetenschappen 

 uitgebreide werkervaring op operationeel niveau; bij voorkeur opgedaan in projectorganisaties 

(omvang VNC) 

 in staat, directie en management, (ook) te adviseren buiten het vakgebied; w.o. “bedrijfsvoering” 

 bijzonder goede kennis, en toepassing, van arbeids(overeenkomsten)recht, wet- en regelgeving 

verzuim (WVP) en sociale zekerheid. 

Jij kunt volledig(!) zelfstandig werken; hebt een “100%” hands-on mentaliteit; handelt pro-actief; maakt je 
zaken snel eigen en beschikt (dan) over veel creativiteit en oplossend vermogen. Ook onder tijdsdruk kun jij  
adequaat en succesvol opereren. Je beweegt en communiceert, mondeling en schriftelijk, makkelijk op 
uiteenlopende niveaus, zowel ‘naar binnen als naar buiten’. In gesprekken, met directie, management, 
medewerkers, kun jij flexibel, maar ook standvastig, handelen. Werken in een ambitieuze, bij tijde en wijle, 
hectische organisatie is voor jou een uitdaging. 

Wij bieden: 

Een zelfstandige functie met een 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. Ook zelfstandigen worden uitgenodigd te reageren; uurtarief “onderhandelbaar”, geen vergoeding 

van reistijd en/of reiskosten. 

 

Wil je meer weten: 

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

contact op met Valentijn te Plate, projectmanager; 024-6842294 - info@nederlandscultuurlandschap.nl of 

Marc van der Made, personeelsadviseur (extern), 06-10281996. 

 

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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