Projectleider Agrarisch Natuurbeheer
20 - 24 uur/week, met kans op uitbreiding
Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) is een dynamisch, innovatief en ambitieus
collectief voor agrarisch natuurbeheer. Samen met de 350 agrarische leden zet zij zich in voor de
instandhouding en bevordering van biodiversiteit binnen de agrarische bedrijfsvoering. De kracht van
het collectief wordt bepaald door de leden en de mensen die er werken. Zij maken het verschil!
ANOG is op zoek naar een gedreven projectleider die ons team komt versterken.
Wat ga je doen?
Als projectleider agrarisch natuurbeheer werk je aan projecten waarbinnen landbouw en ecologie
elkaar versterken. Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van projecten op diverse werkvelden
zoals: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en het nieuwe Europese Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB).
In al deze projecten werk je nauw samen met diverse project- en gebiedspartners zoals collega
collectieven, waterschap, overheden en maatschappelijke organisaties. Je werkt samen met je
collega’s en rapporteert aan de manager en het bestuur.
De volgende taken maken onderdeel uit van de functie:
- Begeleiding van studiegroepen bij biodiversiteitsprojecten
- Vormgeven van nieuwe GLB in pilot in werkgebied ANOG
- Ondersteuning van de gebiedscoördinator bij ANLb-werkzaamheden
Wie zoeken wij
Wij zoeken een gedreven en flexibele medewerker die een gesprekspartner vormt voor de leden, de
collega’s en het bestuur van de vereniging. Kandidaten herkennen zich in de volgende profielschets:
- Wonend in het werkgebied van het collectief of daar zeer bekend mee
- HBO werk- en denkniveau
- Aantoonbaar belangstelling voor, en kennis van landbouw, ecologie en/of landschap
- Gewend gestructureerd/projectmatig te werken
- Bij voorkeur ervaring met vergelijkbare werkzaamheden
- Kennis QGIS is een pré
- Goede contactuele eigenschappen & collegiaal
- Bereid om, wanneer nodig, incidenteel meer uren te maken.
Naast de ANOG-kerncompetenties Samenwerken en Flexibiliteit herken je jezelf in de volgende
competenties:
o Plannen en organiseren
o Communicatievaardigheden
o Overtuigingskracht
o Initiatief
o Resultaatgericht
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Wat bieden wij
- Een afwisselende, uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid
- Werken in een innovatieve, vooruitstrevende organisatie
- Salariëring o.b.v. kennis en ervaring
Sollicitatieprocedure
Stuur je CV en motivatie vóór maandag 25 maart a.s. naar:
ANOG, Lageweg 14c, 9698 BN Wedde
info@anog.nl t.a.v. Vacature projectleider
Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Sanne Heijting bij ANOG, telefoonnummer
(06) 37009939
Een assessment kan tot de selectieprocedure behoren.
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