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 manager die affiniteit heeft met de landbouw en/of natuurbeheer en
sturing geeft aan de werkorganisatie. Tevens ben je een volwaardige gesprekspartner voor provincie
en andere gebiedspartijen.

Manager
16 -24 uur per week met andere werkzaamheden mogelijk uitbreiding tot 37 uur per week
beschikbaar voor minimaal 1 avond per twee weken
De volgende taken maken onderdeel uit van de functie:
• Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de aansturing van de werkorganisatie.
• Schakel tussen werkorganisatie en bestuur.
• Voorbereiden van bestuursvergaderingen.
• Initiëren nieuwe projecten.
• Eerste ambtelijke aanspreekpunt voor landelijke -, provinciale en regionale organisaties.
• Adviseert het bestuur.
• Verantwoordelijk voor het maken en bewaken van de jaarplanning i.o.v. met de
werkorganisatie.
Kandidaten herkennen zich in de volgende profielschets:
• HBO denk- en werkniveau.
• Affiniteit met landbouw en ecologie.
• Aantoonbaar representatieve en leidinggevende kwaliteiten.
• Breed ‘netwerk’ binnen de groene sector en/of landbouw sector is een pré.
• Op regionaal niveau doelgericht kunnen werken met verschillende gebiedspartijen.
• Bij voorkeur ervaring bij een vergelijkbare organisatie of in een dergelijke functie.
• Hij/zij beschikt over goede contactuele vaardigheden en overtuigingskracht.
• Binnen de organisatie streeft hij/zij na ieders kwaliteiten optimaal te benutten ten dienste
van de organisatie als geheel.
• Bedrijfseconomische inzicht om de organisatie efficiënt te leiden en om zich te kunnen
verplaatsen in de bedrijfssituatie van de leden.
• Daarnaast ben je analytisch sterk, heb je overtuigingskracht en heb je een pro actieve
houding.
• Woont bij voorkeur in de provincie Groningen.
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Wat bieden wij
- Een afwisselende, uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid.
- Werken in een innovatieve, vooruitstrevende organisatie.
- Een jaarcontract voor 16 tot 24 uur/week, met uitzicht op een vast dienstverband
(in combinatie met andere werkzaamheden eventueel een fulltime dienstverband).
- Arbeidsvoorwaarden op basis van CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel de Landschappen.
Sollicitatieprocedure
Stuur je CV en motivatie vóór maandag 5 oktober naar:
ANOG, Lageweg 14c, 9698 BN Wedde
info@anog.nl o.v.v. Vacature manager
Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Dirk Nigten, penningmeester ANOG,
telefoonnummer 06 - 24 86 73 10
Een assessment kan tot de selectieprocedure behoren.
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