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Vacature 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) zet zich al sinds 1986 in voor een karakteristiek en 
hoogwaardig cultuurlandschap. Een betekenisvol landschap met heggen, houtwallen, knotwilgen, 
boomgaarden en poelen, waarbij cultuurhistorie, ecologie en participatie hand in hand gaan. Wij hebben 
geen eigen terreinen en werken dus altijd samen met anderen, zoals de provincie, de gemeenten, het 
waterschap, particuliere grondeigenaren, agrariërs en ‘last but not least’, vrijwilligers. In het bijzonder zien 
we een taak voor onszelf om jaarlijks honderden bewoners van het buitengebied en duizenden vrijwilligers te 
betrekken bij het landschap en te ondersteunen en faciliteren met kennis, kunde, advies, plantmateriaal en 
gereedschap.  

We werken met een team van ongeveer 30 professionals en 5 vrijwilligers vanuit een kantoor op het 
prachtige landgoed Rosendael in Rozendaal. We werken ook (deels) thuis. 

We vinden diversiteit belangrijk en nodigen iedereen van harte uit te solliciteren. 

 
We zijn per direct op zoek naar een: 
 

Projectleider/ senior adviseur (1,0 fte m/v) 

 
Taken en verantwoordelijkheden: 

 Initieert en leidt tegelijkertijd meerdere participatieve lokale landschapsprojecten. Het gaat om 
uitvoeringsgerichte projecten, zoals  beplantingsprojecten, het ontwikkelen  van Klompenpaden, het 
betrekken van dorpsbewoners bij concrete werkzaamheden in hun landschap, het oprichten van 
nieuwe vrijwilligersgroepen etc. 

 Werkt zelfstandig en stemt af met opdrachtgevers en andere belanghebbenden; 
 Is verantwoordelijk voor de voorbereiding, planning, uitvoering, voortgangsbewaking, aansturing van 

eventuele medewerkers en oplevering van projecten en draagt zorg voor budgetbewaking en 
verantwoording van de financiën en de overeengekomen projectprestaties; 

 Draagt bij aan de acquisitie van opdrachten en projecten en de verbetering van onze producten, 
diensten en aanpak; 
 

 
Wij zoeken een enthousiaste en ondernemende participatieprofessional die: 

 Aantoonbaar affiniteit heeft met de missie en de visie van SLG; 
 Gestructureerd en zelfstandig werkt; 
 Gemakkelijk contacten legt en enthousiasmerend opereert; 
 Veel ballen in de lucht kan houden en stressbestendig is; 
 Enkele jaren professionele ervaring heeft met het betrekken van boeren, burgers, buitenlui en lokale 

vrijwilligersorganisaties en daarbij slagvaardig tot uitvoering en resultaten weet te komen; 
 Minimaal 3 jaar professionele ervaring heeft met relatiebeheer en het acquireren van projecten en/of 

opdrachten bij lokale overheden en fondsen; 
 Minimaal 3 jaar professionele ervaring heeft met het leiden van projecten en het aansturen van 

projectmedewerkers. 
 Flexibel is en de bereidheid en mogelijkheden heeft om ook op avonden en in weekeinden te 

werken, alsmede beschikt over een rijbewijs en een auto met trekhaak om met een aanhanger van 
SLG plantmateriaal, gereedschappen en materialen te vervoeren; 
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 Minimaal een relevante afgeronde HBO studie op een voor de functie relevant thema; 
 Binnen een straal van 25 km van ons kantoor in Rozendaal woont. 
 Bereid is om (deels) thuis te werken. 

 
 
Wij bieden: 

 Een gepassioneerd team van collega’s bij een professionele maatschappelijke organisatie. Voor 
meer info: slgelderland.nl   

 Een gevarieerde baan voor 40 uur per week voor een periode van één jaar met de intentie het 
contract te verlengen; 

 Een inspirerende kantoorlocatie met flexplekken in een verbouwde boerderij op landgoed Rosendael 
te Rozendaal, alsmede goede thuiswerkfaciliteiten; 

 Een salaris in schaal 10 (salarisschalen provincies) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
(waaronder een onkostenregeling, ATV uren en deelname aan de pensioenregeling 
(pensioenregeling provincies). 

Reageren? 

Stuur je sollicitatiebrief, voorzien van een heldere motivatie en een actueel CV, op uiterlijk dinsdag 18 april 
2023 aan Arjan Vriend, directeur-bestuurder (info@slgelderland.nl). 

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op ons kantoor op vrijdag 21 april 2023 tussen 09.00 en 
13.00 uur, de tweede ronde gesprekken vindt plaats op dinsdag 25 april 2023 tussen 10.00 en 12.00 uur. Als 
je meer wilt weten over de inhoud van deze functie, kun je telefonisch contact opnemen met Robbin Buitink 
op 06-22202826. 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


