VACATURE
Sr. Medewerker/ projectleider Ruimte en mobiliteit 24 (-32) u/w
De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) inspireert mensen, bedrijven en overheden op weg
naar een duurzame samenleving. Wij treden op als aanjager, verbinder en als het nodig is als luis in
de pels. Onze manier van werken is constructief, kritisch en oplossingsgericht.
Onze droom is een provincie met een afwisselend landschap, rijke biodiversiteit, ruimte voor de
natuur, een duurzame energievoorziening en een schoon milieu voor nu en later. Een provincie
waarop haar inwoners trots zijn.
De GNMF is een vereniging en vervult een provinciale koepelfunctie voor de bijna honderd
aangesloten lokale natuur- en milieuorganisaties en vijfhonderd particuliere leden.
De GNMF heeft een bestuur en een professioneel bureau. Op het bureau werken 12 medewerkers,
samen ca 8 fte.
De senior medewerker/ projectleider Ruimte en mobiliteit werkt binnen het bureau onder leiding
van de directeur.

Wij zoeken iemand die
• effectief de belangen van natuur, milieu en leefomgeving behartigt in ruimtelijke
ontwikkelingen
• vanuit een initiërende en verbindende rol bijdraagt aan integrale gebiedsontwikkeling met
resultaat voor biodiversiteit, leefomgeving en landschap
• belangen van milieu en natuur behartigt bij grootschalige infrastructurele initiatieven (zoals
A15) en vliegveld Lelystad
• projecten ontwikkelt ten gunste van een duurzaam en mooi Gelderland
• succesvol acquisitie pleegt voor deze projecten
• getuigt van strategisch inzicht en bijdraagt aan de (meerjaren) strategie van de Gelderse
Natuur en Milieufederatie
• op inspirerende en actieve wijze communiceert
• bijdraagt aan een sterke vereniging met een groot netwerk van relaties, leden, donateurs en
bedrijven.
Wij vragen
• Aantoonbare affiniteit met het werkveld van de Gelderse Natuur en Milieufederatie
• Strategisch denk- en werkniveau
• Ruime ervaring als projectleider
• Ervaring met het werken in een politieke, bestuurlijke omgeving
• Gedegen inhoudelijke bagage op het werkterrein van de GNMF, in het bijzonder ruimtelijke
ontwikkeling
• Zeer goede contactuele en communicatieve vaardigheden

•
•
•

In staat om (incidenteel) juridische procedures te voeren
Initiatief, creativiteit, zelfstandigheid en ‘hands-on’ mentaliteit
Stressbestendigheid, planmatig werken en scheiden van hoofd- en bijzaken

Wij bieden
• Een afwisselende functie met uitdaging, een interessant netwerk, de mogelijkheid om
effectief invloed uit te oefenen en veel waardering daarvoor van de vereniging en
betrokkenen in de leefomgeving.
• Een aanstelling aanvankelijk voor een jaar met de intentie tot een vaste aanstelling
• Een aanstelling voor 24 u/w; afhankelijk van succesvolle acquisitie kan de functie-omvang
toenemen
• Een dynamische organisatie die zich inzet om Gelderland mooi en duurzaam te maken,
• Flexibel werken met als basis kantoor in Arnhem
• Vaste werkdagen op maandag t/m donderdag
• Arbeidsvoorwaarden Gelderse Natuur en Milieufederatie

Je kunt reageren door het sturen van je CV en een motivatie per email naar sollicitatie@gnmf.nl
o.v.v. ‘vacature sr medewerker Ruimte en mobiliteit.
Sluitingsdatum voor sollicitaties is woensdag 12 juni 2019.
Selectiegesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 20 juni 2019.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met directeur Petra Souwerbren, 06 2305 5791
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.
www.gnmf.nl

