Vacature beheerder/ voorlichter Gelderse Poort,
FREE Nature
Wie zijn wij?
FREE Nature (Foundation for Restoring European Ecosystems) is een zelfstandige stichting die voor
opdrachtgevers uit terreinbeheer, overheid en bedrijfsleven werkt aan de ontwikkeling van
natuurgebieden waar de natuur op eigen benen staat. We herstellen natuurlijke processen met een
focus op natuurlijke begrazing met grote grazers als wild levend rund, wild levend paard, wisent of
waterbuffel. Kern van ons werk is het beheer van eigen kuddes verspreid over zo’n 35 verschillende
natuurgebieden. Dit doen we niet alleen, FREE Nature heeft een groot netwerk van zo’n 100
vrijwilligers verspreid over het land.
Aanvullende werkzaamheden zijn o.a. het vermarkten van wildernisvlees, het actief betrekken van
mensen bij de natuurgebieden en het adviseren van andere organisaties over deze vorm van
natuurontwikkeling. Dit werk doen we met vaste kern van 15 medewerkers en freelancers, verspreid
over Nederland.

Wie zoeken wij?
Als beheerder/ voorlichter werk je mee bij verschillende projecten in Gelderland met een focus op de
noordoevers van de Gelderse Poort, en mogelijk elders in de regio en het land. Je werkt in een
dynamisch team en brengt praktijkervaring, kennis en kunde in mb.t. het kuddebeheer van wild
levend rund en paard, op het gebied van aansturing vrijwilligers, het uitvoeren van (toegepast)
onderzoek en monitoring en het geven van excursies. Hierbij ben je niet te beroerd om je handen uit
de mouwen te steken.
Medewerkers van FREE Nature zitten verspreid over het land en werken van huis uit. Veel
werkzaamheden vinden direct buiten in het veld plaats. Medio voorjaar betrekt FREE Nature een
centrale kantoorruimte in Beuningen, Gelderland, alwaar administratieve werkzaamheden
plaatsvinden. We zijn opzoek naar een enthousiaste collega met frisse ideeën om onze organisatie
verder te ontwikkelen.

Wat vragen wij van je?
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Kennis en ervaring m.b.t. tot het dagelijks beheer van wild levende runderen en paarden,
ervaring in het werken met dieren is een pré
Kennis van natuur in het algemeen
Goede communicatieve vaardigheden, gesproken en geschreven, in het Nederlands; gewend om
voor groepen te presenteren
Ondernemend en creatief, werkt met en bewaakt vooraf vastgestelde projectbegrotingen
Pro-actieve houding, durft initiatief te nemen
Flexibel inzetbaar, geen 9 tot 5 mentaliteit
Woonachtig in de regio Arnhem / Nijmegen of bereid die richting op te verhuizen
In het bezit van minimaal rijbewijs B, E achter B is een pré

Als beheerder/voorlichter word je gedurende het eerste jaar ingewerkt door ervaren medewerkers
van FREE Nature. Hierbij doorloop je het gehele scala aan werkzaamheden; van rasterreparatie en

kuddecontrole tot het organiseren van publieksactiviteiten en verkoop wildernisvlees. Vanuit deze
basis kan je doorgroeien naar zelfstandig kuddebeheerder.

Wat bieden wij
●

●
●
●

Een dienstverband van 0,6 tot 0,8 FTE, afhankelijk van leeftijd en ervaring, voor een periode
van zeven maanden en een proeftijd van één maand, met bij goed functioneren uitzicht op
tweemaal een verlenging van 8 maanden gevolgd door een vaste aanstelling
Passend salaris op basis van leeftijd en ervaring
Reiskostenvergoeding of dienstauto, kantoorvergoeding en pc-vergoeding
Startdatum dienstverband z.s.m., uiterlijk per 1 mei 2020.

Solliciteren?
Je kunt je belangstelling kenbaar maken door voor 1 februari een motivatiebrief en CV te sturen naar
vacature@freenature.nl. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 13 februari. Sollicitaties
worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie over FREE Nature kun je op de
website vinden: www.freenature.nl. Vragen over deze vacature kun je stellen via info@freenature.nl.

