
   
 
 
 
De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland staat midden in de samenleving en werkt aan een 
provincie met een mooi landschap, een rijke natuur en een schoon milieu. Waar we nu en in de 
toekomst duurzaam wonen, werken en recreëren en van een gezonde leefomgeving kunnen 
genieten.  Hiervoor zoeken wij de spanning bij ontwikkelopgaven in de samenleving op, brengen 
partijen bij elkaar en ontwikkelen ideeën en werkbare aanpakken. We voeren die zelf uit, creëren 
samenwerkingsverbanden, of stimuleren anderen om er mee aan de slag te gaan. Onze projecten 
en programma’s hebben een innovatief, strategisch en bovenlokaal karakter. Als een aanpak 
mainstream wordt, dragen wij het stokje over. Wij werken samen met zo’n 300 lokale en regionale 
organisaties. Maar ook landelijk werken wij in federatief verband samen met de 12 provinciale 
Natuur en Milieufederaties. 
 

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zoekt een: 

Regisseur Duurzame Landbouw (32 uur) 
 
Wij vragen 

 HBO-WO werk en denkniveau 
 aantoonbare werkervaring in een dynamische en innovatieve omgeving 
 een helicopterview en sterke affiniteit met het brede werkveld van duurzame landbouw, 

agrarische natuurbeheer en korte ketens 
 affiniteit met de doelstellingen en de werkwijze van de Natuur en Milieufederaties 
 flexibele instelling, initiatiefrijk, ondernemende instelling en sterke contactuele 

vaardigheden. 
 
Aangezien onze nieuwe collega snel inzetbaar moet zijn op een aantal lopende projecten en dossiers 
is kennis van het agrarisch natuurbeheer, de verduurzamingsopgave in de landbouw en de 
ontwikkelingen in de korte keten een pré. 

 
Wij bieden 
Een uitdagende en afwisselende  functie  in een dynamische werkomgeving met betrokken en 

enthousiaste collega’s. Waarbij je binnen de afgesproken kaders zelf inhoud kan geven aan je functie. 

Voor de inschaling volgt de NMZH de CAO Bos en Natuur, onderdeel “De landschappen”. Verder 

heeft de NMZH een eigen rechtspositieregeling. De functie is ingedeeld in salarisschaal 8 van de CAO 

Bos en Natuur, onderdeel “De landschappen”. Uiteindelijk salaris is ook sterk afhankelijk van je 

ervaring. Aanstelling is voor een jaar met aansluitend de mogelijkheid tot aanstelling voor 

onbepaalde tijd. 

 
Reacties 
Ben je geïnteresseerd in deze functie en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan nodigen we je 
uit om uiterlijk vóór 15 oktober 2017  je belangstelling via een e-mail met motivatie en CV kenbaar 
te maken bij Alex Ouwehand, (info@milieufederatie.nl).  

http://www.milieufederatie.nl/NatuurenMilieuZuid-Holland/Home.aspx
mailto:info@milieufederatie.nl

