Vacature regio-coördinator.
Collectief Rivierenland (Coöperatieve Agrarische Natuurbeheervereniging Collectief Rivierenland U.A.) speelt een
centrale rol in het vernieuwde stelsel van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Het Collectief ontvangt
op basis van Europese richtlijnen subsidie van de provincie en sluit contracten met haar deelnemers om agrarisch
natuurbeheer vorm te geven.
De 6 in het Rivierengebied gelegen agrarische natuurverenigingen zijn belangrijk in de uitvoering van het agrarisch
natuur- en landschapsbeheer. In opdracht en onder verantwoordelijkheid van het Collectief voeren hun veldcoördinatoren een deel van de werkzaamheden uit, zoals het onderhouden van de contacten met de deelnemers en
de werkzaamheden rond het afsluiten van de contracten. Naast de veld-coördinatoren bestaat de werkorganisatie uit
een ecoloog, administratieve kracht en ict-admin. In totaal 10 personen.
Collectief Rivierenland zoekt een regio-coördinator, met de volgende functiebeschrijving:
Functiebeschrijving:
- Geeft leiding aan alle medewerkers van de werkorganisatie en ondersteunt deze met kennis en advies;
- Signaleert verbeterpunten in kennis en vaardigheden van de werkorganisatie en de deelnemers, organiseert
hiervoor bijeenkomsten en/of cursussen om het kennisniveau op het gewenste peil te brengen;
- Is verantwoordelijk voor (aansturing van) alle uitvoerende taken van het collectief;
- Is verantwoordelijk voor de begroting, de realisatie van beheer en werkzaamheden binnen het budget en geeft
sturing door budgetbewaking op zowel de overhead als de beheerkosten;
- Onderhoudt contacten met opdrachtgevers (provincie en waterschap);
- Legt verantwoording af aan het bestuur
Functie-eisen
- Ten minste HBO werk- en denkniveau;
- Beschikt over basiskennis van natuur en landschap;
- Ervaring met representatie, leidinggevende kwaliteiten;
- Bij voorkeur ervaring bij een vergelijkbare functie (op regionaal niveau), kunnen werken met verschillende
gebiedspartijen en belangen en beschikt over rekenkundig inzicht;
- Beschikt over een breed netwerk binnen de groene sector, heeft affiniteit met de (agrarische) deelnemer;
- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling) en overtuigingskracht;
- Kan de vertaalslag maken van doelen naar beheermaatregelen en kan zich daarbij inleven in belangen van andere
gebiedspartijen
Arbeidsvoorwaarden
De werkzaamheden vinden plaats op basis van dienstverleningsovereenkomst (ZZP);
Urenbesteding jaarlijks maximaal 700 uur, rekening houdend met een onevenredige verdeling van uren
gedurende het jaar.
Informatie over deze vacature is te verkrijgen bij Yvette Ruesen, e-mail: info@buro36.nl of telefoon: 0640906220. Solliciteren op deze vacature kan tot en met 5 april 2019 door het sturen van uw cv en motivatie
per email aan: voorzitter@collectiefrivierenland.nl
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