Boswachter Beheer
37 uur per week (fulltime)

Zomaar een dag uit het leven van een Boswachter Beheer: je hebt overleg met een pachter van
Bloeidaal; wordt er gemaaid of gaan we begrazen? Je zet de beheerplanning in CMSi en neemt deze
door met je twee collega Boswachters Beheer en de Terreinmedewerkers. Een telefoontje met de
aannemer om ervoor te zorgen dat een watergang ecologisch verantwoord wordt schoongemaakt.
RTV Utrecht rondleiden tijdens een interview door één van je gebieden. Daarna de vrijwilligers op
landgoed De Paltz op weg helpen bij het snoeien van de berceau. Dit is de dynamiek die je aantreft
bij ons en daarvan krijg jij energie. Want van meer natuur gaat jouw hart sneller kloppen!
Met jouw ervaring, rust en ecologische kennis weet je de juiste toon aan te slaan. Dankzij jouw
strakke planning en overzicht lukt het je om zaken voor elkaar te krijgen en onze gebieden optimaal
te beheren. In onze regio Noord beheren we ongeveer 3.800 ha natuur en erfgoed. De gebieden zijn
gelegen ten noorden van de A12 en bestaan bijvoorbeeld uit iconen als Landgoed Oostbroek,
Beerschoten, de Ridderoordse bossen en Park Vliegbasis Soesterberg. Het regioteam wordt
aangevoerd door het Regiohoofd en bestaat verder uit drie Boswachters Beheer, een Boswachter
Publiek, twee Boswachters Toezicht en Handhaving en drie Terreinmedewerkers.
Wat ga je doen?
De Boswachter Beheer is samen met de twee andere Boswachters Beheer verantwoordelijk voor de
planning, organisatie en coördinatie van de beheerwerkzaamheden en de verslaglegging ervan voor
de gebieden in regio Noord.
✓ Je zet de beheerdoelen om in werkplannen en maakt het jaarplan in CMSi;
✓ Samen met de twee andere Boswachters Beheer plan je het werk van de
Terreinmedewerkers, vrijwilligers en aannemers;
✓ Je hebt regelmatig contact met boeren, lokale gebruikers en omwonenden;
✓ Je analyseert en gebruikt flora- en faunadata voor een optimaal beheerresultaat;
✓ Je begeleidt een aantal groepen vrijwilligers. Jij zorgt ervoor dat ze een goede planning
hebben en weten wat ze moeten doen.
Wie zijn wij?
Utrechts Landschap is dé beschermer van natuur en monumentaal erfgoed in provincie Utrecht. We
beheren 5.825 hectare natuur, 25 buitenplaatsen, 23 molens, Kasteel Loenersloot en Steenfabriek
Bosscherwaarden. Onze stichting is in 1927 opgericht en met steun van de samenleving nemen wij
verantwoordelijkheid door eigenaarschap, hoogwaardig beheer en duurzame bescherming van
natuur, erfgoed en landschap. En door zichtbaar ons verhaal over het belang van natuur te vertellen
aan iedereen die het wil en moet horen. Bij Utrechts Landschap helpen zo’n 54 bevlogen en
gedreven professionals hier elke dag aan mee.

Wat breng je mee?
Je hebt een groen hart dat sneller gaat kloppen voor meer natuur. Je krijgt energie van de mix tussen
buiten zijn, plannen maken en overleggen. Je staat sterk in je schoenen, hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel en je kunt makkelijk schakelen tussen verschillende communicatiestijlen.
Verder heb je….
✓ Een mbo+/hbo werk- en denkniveau;
✓ Ervaring met het beheren van kwetsbare terreinen in een drukke omgeving;
✓ Ecologische kennis en affiniteit met natuurdata interpretatie;
✓ Rijbewijs B;
✓ Een makkelijk benaderbare persoonlijkheid en ben je communicatief sterk, betrokken, gevoel
voor humor en een echte teamspeler.
Wat biedt Utrechts Landschap jou?
✓ Om te starten een jaarcontract, dat bij goed functioneren wordt verlengd voor onbepaalde tijd;
✓ Een bruto maandsalaris tot € 3.901,04 per maand (cao Bos en Natuur deel Landschappen per 1
januari 2023);
✓ 27 vakantiedagen en de mogelijkheid om 21 dagen extra te sparen;
✓ Een fantastische werkplek in de mooiste natuurgebieden in de provincie Utrecht. Je kantoor staat
op Park Vliegbasis Soesterberg;
✓ Alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling zoals diverse cursussen en trainingen;
✓ Een woon-werkverkeer vergoeding van € 0,24 per kilometer;
✓ Deelname aan het BPL pensioenfonds.
Heb je belangstelling?
Voor meer informatie en/of het maken van een kennismakingsafspraak kun je bellenief met Martijn
Bergen (Regiohoofd Noord) 06-51766159 of Martine Kleinherenbrink (HR adviseur) 06-50675823. Je
mag ook een mail sturen naar m.kleinherenbrink@utrechtslandschap.nl waarin je je interesse
kenbaar maakt. Wij bellen je dan terug om een afspraak te maken.
Reageer in elk geval uiterlijk op vrijdag 25 november 2022, want dat is de sluitingstermijn.

