
 
 

VACATURE 
Landschap Erfgoed Utrecht 

 

Landschap Erfgoed Utrecht is een non-profit organisatie die zich op vele manieren inzet voor 
landschap, natuur en het culturele erfgoed in de provincie Utrecht. Dat doen we door soorten te 
beschermen, landschapselementen te inventariseren, beheerwerkzaamheden te verrichten, verhalen 
te vertellen, wandelpaden uit te zetten, vrijwilligers te ondersteunen, musea en boeren te helpen, 
nieuwe participatievormen te bedenken, onderwijsprogramma’s te ontwikkelen en nog veel meer.  

We doen dit werk niet alleen, maar in samenspel met anderen: bestuurders, bewoners(groepen), 
agrarische (natuur)collectieven, waterschappen, scholen, universiteiten en vrijwilligers, heel veel 
vrijwilligers (ca. 13.000). We doen dit in het besef dat mensen zich vrijer en gelukkiger voelen als ze 
zich verbonden weten met het erfgoed en landschap in hun (nabije) omgeving.  

Wij zoeken een bevlogen collega die zich gaat inzetten op het brede gebied van landschap en natuur. 
Iemand die veel inhoud meebrengt en die wil groeien. In deze functie ben je samen met de manager 
Landschap en Natuur het eerste aanspreekpunt op het gebied van landschap in de Provincie Utrecht. 
Je bent de verbindende factor voor lokale vrijwilligersgroepen en agrarische collectieven en alle 
daarbij behorende relaties, zoals provincie, gemeenten, grondeigenaren en partnerorganisaties.  

 

Adviseur Landschap en Soorten 
Per direct / 37 uur per week 

 

Over Landschap Erfgoed Utrecht  

Landschap Erfgoed Utrecht is actief op vele gebieden. Bij al onze activiteiten geldt dat vrijwilligers de 
kern vormen van praktisch alles wat we doen. Ze zijn op vele plekken en, in vele gedaanten te vinden. 
Hun inzet voor het landschap en het erfgoed is van onschatbare waarde. Bij Landschap Erfgoed 
Utrecht werken 25 medewerkers. 

Functieomschrijving 

• Je ondersteunt, begeleidt en adviseert vrijwilligersgroepen en andere groepen in hun 
werkzaamheden, zoals weidevogelbeheer, landschapsonderhoud, kleine landschapselementen 
etc.  

• Je schrijft ecologische beheer- en inrichtingsplannen. 
• Je stelt landschapsprojecten op en voert deze uit.  
• Je doet pro-actief aanvragen voor (co)financiering bij fondsen en andere organisaties.  
• Je ondersteunt de manager Landschap en Natuur bij de doorontwikkeling en uitvoering van het 

beleid. 
• Je organiseert cursussen/campagnes/evenementen voor vrijwilligerswerk. 
 
Functie-eisen 

• Afgeronde HBO opleiding bos- en natuurbeheer.  
• Basiskennis van soorten die voorkomen in het agrarisch cultuurlandschap. Vooral 

boerenlandvogels! 
• Het moeiteloos kunnen werken met ARC Gis. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 



• Affiniteit met vrijwilligerswerk en het geven van cursussen aan vrijwilligers, o.a. cursussen 
weidevogelbescherming en inventarisatie landschapselementen. 

• Teamplayer, breed inzetbaar, ‘handen uit de mouwen’ mentaliteit. 
• Minimaal 2 tot 3 jaar ervaring in het werkveld. 
• Je bent stressbestendig en denkt vooruit. 
• Je werkt zelfstandig, maar bent ook gericht op samenwerken. 
• Je bent een zelfstarter. 
• Je houdt overzicht, verliest de grote lijnen niet uit het oog en kan hoofd- en bijzaken goed van 

elkaar scheiden 
 
Wij bieden  

Een dynamische omgeving met prettige collega’s, goede begeleiding en een omgeving waarin je kunt 
groeien en waar ruimte is voor eigen initiatief. Het gaat om een tijdelijke aanstelling voor 37 uur per 
week voor de duur van één jaar (inclusief wettelijke proeftijd van 1 maand) met een mogelijkheid tot 
verlenging. We bieden een bruto aanvangssalaris volgens schaal 6 RaamCAO Bos en Natuur, 
ondernemingsdeel de Landschappen (aanvangssalaris € 3.386,82 bruto per maand o.b.v. 37-urige 
werkweek).  

Voel je de energie en sta je te trappelen?  

Stuur dan je cv en motivatiebrief vóór 15 januari 2022 naar vacature@landschaperfgoedutrecht.nl 
t.a.v. Hein Pasman, onder vermelding van sollicitatie ‘adviseur Landschap en Soorten’.  

De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 1 februari 2022. Voor meer informatie over de 
vacature kan je contact opnemen met Hein Pasman, manager Natuur en Landschap, via  
030 - 2219711 (bereikbaar tussen 9.00 en 10.00 uur). Of via e-mail: 
vacature@landschaperfgoedutrecht.nl.  


