
  

 

VACATURE JUNIOR ADVISEUR (32 UUR) 

Wat is BoerenNatuur? 
BoerenNatuur streeft naar een landbouw in Nederland die nog groener kleurt: wij noemen dat 

een meer natuurinclusieve landbouw. Onze leden, de 40 agrarische collectieven, verzorgen al 

met zo’n 10.000 deelnemers het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Nederland. Maar 

om boeren in staat te stellen echt stappen te zetten naar een nog meer natuurinclusieve 

landbouw, is er meer nodig. Daarom zijn we actief in allerlei trajecten met overheden, 

bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen om ons 

doel dichterbij te brengen. Dat doen we altijd vanuit een praktische insteek waarbij we denken 

vanuit de boer: wat heeft hij of zij nodig om stappen te kunnen zetten naar een meer 

natuurinclusieve landbouw? En hoe kunnen onze leden de boer daarbij adviseren?  

De landelijke werkorganisatie is een klein, enthousiast slagvaardig team. BoerenNatuur is 

gevestigd in het centrum van Utrecht.  

Wat zoeken we? 

Een enthousiaste en betrokken junior adviseur (32 uur) 

Wat ga je doen? 
Als junior adviseur ben je de steun en toeverlaat van meerdere medewerkers in het team en 

draai je mee in meerdere projecten en trajecten. Dat zijn bijvoorbeeld landelijke projecten met 

overheden en bedrijfsleven door en voor de collectieven op het gebied van natuurinclusieve 

landbouw. Ook draai je mee in een ondersteunende rol bij een groot Europees project. Dat 

betekent concreet dat je aan de slag gaat met de organisatie van allerlei kennisbijeenkomsten 

voor onze leden, zowel op het gebied van ecologie, bodem en water, als om bijeenkomsten 

die gaan over de organisatie en bedrijfsvoering van het collectief.  

Wat moet je kunnen?  
▪ Je hebt een HBO of academisch werk- en denkniveau. 

▪ Je hebt organisatorische vaardigheden. 

▪ Je bent klantgericht en kunt goed luisteren naar de wensen van onze leden en van 

de partijen met wie we samenwerken.  

▪ Je hebt een sterke affiniteit met het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en 

natuurinclusieve landbouw.  

▪ Je toont initiatief; je ben resultaatgericht en je hebt een vlotte pen.  

Wat bieden we?  
Een uitdagende en veelzijdige functie in een klein team. Afhankelijk van relevante 

werkervaring is het salaris max. € 4.221 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (= 40 

uur). De aanstelling is vooralsnog voor één jaar met perspectief op jaar verlenging en daarna 

een vaste aanstelling. Je standplaats is Utrecht.  

Wat is de planning? 
Deze vacature is opengesteld van 8 december t/m 31 december 2020. De planning voor de 

gesprekken is als volgt: 

▪ 1e ronde gesprekken op 7 januari 2021 

▪ 2e  ronde gesprekken op 14 januari 2021 



 

 

Heb je vragen? 
Heb je interesse in de functie? Dan kun je je cv met een korte motivatie sturen naar Evelien 

Verbij via info@BoerenNatuur. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen 

met Evelien Verbij via 06-52381887.  
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