Op een landgoed in Noord-Brabant van circa 300 ha met onder andere een historisch park wordt gezocht
naar een
BOSBAAS/TERREINMEDEWERKER/TOEZICHTHOUDER m/v
(fulltime 40 uur per week)
Het betreft het verrichten van werkzaamheden op een besloten landgoed met een Rijksmonumentaal park
en tuin. Het geheel wordt omgeven door bos en landbouwterreinen.
FUNCTIEOMSCHRIJVING:
• Beheert bossen, natuurterreinen en parken door o.a. planvorming, blessen en het uitvoeren van
werkzaamheden.
• Stelt samen met de Dagelijks Beheerder de jaarlijkse werkplannen op en is verantwoordelijk voor de
uitvoering daarvan.
• Controleert en laat onderhoud plegen aan wegen en watergangen.
• Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen en bedreigingen op en in de directe omgeving van zijn
terreinen en doet voorstellen voor verbeteringen aan zijn bossen en terreinen.
• Houdt algemeen toezicht op mestwetgeving, maaidata, de juiste naleving van pacht-, huur- en
andere overeenkomsten, alsmede op alle factoren die van invloed zijn op het wild en overige flora
en fauna.
• Houdt toezicht op het gebruik van het terrein door gebruikers en bezoekers en surveilleert.
• Waakt voor en treedt op tegen vernielingen, stroperij, illegale vuilstort etc.
• Verantwoordelijk voor faunabeheer.
VEREISTEN:
• Minimaal MBO werk-/denkniveau met groene achtergrond of goede vakkennis met minimaal 8 jaar
ervaring in bos- en natuurbeheer.
• Affiniteit met bosbouw machines
• Goede communicatieve eigenschappen
• Servicegerichte instelling en proactieve werkhouding
• Minimaal in het bezit van rijbewijs BE
• Ervaring in het houden van toezicht, eventueel de bereidheid om een opleiding tot BOA te volgen
• Een flexibele houding richting werktijden
POSITIE:
• De medewerker werkt zowel zelfstanding, alsmede samen met de aanwezige tuinbaas, onder leiding
van de Dagelijks Beheerder.
• Sterke communicatieve vaardigheden staan centraal in deze functie, omdat er ook sprake is van
contacten met agrariërs, erfpachters, huurders, surveillancetaken en dergelijke.
• Het landgoed beschikt over de benodigde gereedschappen en biedt een veelzijdige en uitdagende
functie in een prachtige omgeving.
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (op basis van de CAO-bosbouw).
• In de toekomst ook eventuele mogelijkheid tot dienstwoning op het terrein.
Een enthousiaste bosbaas/terreinmedewerker/toezichthouder die zowel zelfstandig als gezamenlijk kan
werken, servicegericht is, normen en waarden hoog in het vaandel heeft staan, kan een motivatiebrief en CV
sturen voor 15 Oktober 2020. Startdatum in overleg.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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