
    
 

 
 
Vacature: assistent beheerder  
 
Wij zoeken een enthousiaste, flexibele en betrokken assistent beheerder  
 
Stichting Mooi Binnenveld 
De Stichting Mooi Binnenveld bezit en beheert 50 hectare nieuwe natuur in het natuurgebied De 
Binnenveldse Hooilanden, gelegen in Het Binnenveld tussen Veenendaal, Ede, Rhenen en Wageningen. 
In het beheer van dit unieke natuurgebied wordt samengewerkt met Coöperatie Binnenveldse 
Hooilanden (een coöperatie van lokale boeren), Staatsbosbeheer en Waterschap Vallei en Veluwe. In 
opdracht van de gemeente Veenendaal beheert Mooi Binnenveld tevens natuurgebied De Groene 
Grens. Voor meer informatie bezoek de website: www.mooibinnenveld.nl   
 
Voor de uitvoering van het beheer zoeken wij een (part time) assistent beheerder. De werkzaamheden 
zijn divers van aard, zoals het aansturen van aannemers ten behoeve van (maai)werkzaamheden, 
toezicht en inspecties in het gebied, uitvoeren van (kleine) werkzaamheden zoals maaien (bosmaaier), 
snoeien,  ondersteunen bij vrijwilligerswerkzaamheden en het voeren van overleg met betrokken 
partijen en omgeving. Je voert je werkzaamheden uit in overleg en nauwe samenwerking met de 
beheerder. 
 
Jouw profiel 
Je herkent jezelf in het volgende: 
• Je hebt een gedegen kennis van ecologie en natuurbeheer, goede soortenkennis en enkele jaren 

ervaring in dit werkveld; 
• Je bent pragmatisch, flexibel en communicatief sterk 
• Je hebt oog voor diverse belangen en bent gericht op samenwerking 
• Je bent vitaal en houdt er van om buiten bezig te zijn 
• Je bent woonachtig in de omgeving van Het Binnenveld 
 
Wat we zoeken en bieden  
De (intensiteit van de) werkzaamheden variëren over het jaar heen. Wij zoeken iemand die daarmee 
weet om te gaan en bereid is om in sommige periodes een stap extra te zetten. Flexibiliteit en 
pragmatisme zijn in deze functie een must. Wij zoeken iemand voor gemiddeld 4 tot 8 uur per week, 
nader in overleg te bepalen. 
 
Wij bieden uiteraard een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden. Daarnaast bieden wij een 
prettige werkomgeving. Onze Stichting bestaat uit een klein onbezoldigd bestuur met daaromheen een 
grote groep van betrokken vrijwilligers en enthousiaste natuurliefhebbers.  
 
Nadere informatie en jouw sollicitatie 
Voor nadere informatie over deze baan, neem contact op met onze beheerder Thomas Kroon 
(thomas.kroon@mooibinnenveld.nl, tel. 06 42402140) of bestuurslid Willem Hendriks 
(willem.hendriks@mooibinnenveld.nl, tel. 06 10947402). Jouw sollicitatie, bij voorkeur per brief 
voorzien van een kort CV, graag mailen naar bovengenoemde personen o.v.v. sollicitatie assistent 
beheerder. 
 
 


