
 

 

 

 

 

 

 

Wie zijn wij? 

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is een privaatrechtelijke vereniging, van en voor 

bos- en natuureigenaren. De VBNE ondersteunt het professioneel bos -en natuurbeheer van de leden in 

brede zin. Onze leden zijn: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Federatie Particulier Grondbezit, 

LandschappenNL, het Natuurnetwerk Gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf. Samen vertegenwoordigen 

we bijna alle bos- en natuurgebieden in Nederland. De VBNE is een netwerkorganisatie: veel werk vindt 

plaats in werkgroepen en commissies die bestaan uit vertegenwoordigers van de leden, in samenspraak met 

andere betrokken partijen uit het werkveld. Dit gebeurt voor drie expertisegebieden: beheerpraktijk, kennis 

en sociaal beleid voor werknemers in de sector. Zo ondersteunt de VBNE bijvoorbeeld de totstandkoming 

van de Cao bos en natuur, publiceren we praktijkadviezen voor arbo-technisch en ecologisch verantwoord 

beheer en organiseren we kennisontwikkeling en -uitwisseling over bos- en natuurbeheer. 

 

De werkorganisatie bestaat uit de directeur, drie adviseurs/projectcoördinatoren, een projectmedewerker 

en een office manager. Een enthousiast en slagvaardig team van professionals dat als makelaar 

bovenstaande partijen bij elkaar brengt. We zijn een klein team waarbij we voor elkaar inspringen als dat 

nodig is. Sinds juni 2018 zitten we in een nieuw kantoor, vlak naast station Driebergen-Zeist. 

 

Wie zoeken we? 

Vanwege het recente vertrek van onze collega zijn we op zoek naar een ervaren office manager. 
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Sluitingsdatum 25 september 2018 

  

Wat houdt de functie in? 

 

 

In de functie van office manager ondersteun je de vereniging op secretarieel, 

administratief en organisatorisch gebied. Je rapporteert rechtstreeks aan de 

directeur van de VBNE. De taakgebieden zijn als volgt: 

 

• Secretarieel ondersteunen van de werkorganisatie, waaronder het 

afhandelen van de uitgaande post en inkomend telefoonverkeer; het regelen 

van complexere vergaderafspraken; het beheren van het (digitale) archief en 

een adressensysteem en het doen van voorstellen voor standaardisatie van 

administratieve werkprocessen;  

• Administratief ondersteunen van de werkorganisatie, zoals het verzorgen van 

de projectadministratie; 

• Beheren van en helpdesk voor het online leren platform “Leer je groen”; 

• Vraagbaak en eerste aanspreekpunt voor onze leden en natuurprofessionals; 

• Ondersteunen bij de communicatieactiviteiten van de vereniging, zoals het 



plaatsen van berichten op de websites, onderhouden van de inhoud van de 

websites, het verzorgen van de digitale nieuwsbrieven en twitterberichten en 

het organiseren van bijeenkomsten; 

• Financiële administratie, regelingen, facturering en debiteurenbeheer; 

• Coördineren van ontwikkeling en beheer ICT in de werkorganisatie; 

• Verrichten van facilitaire en overige werkzaamheden zoals voorraadbeheer 

en kantoorbenodigdheden, contractbeheer, ontvangst van gasten en 

registratie en afhandeling van de ziek- en herstelmeldingen.  

 

 

Functieomvang 0,86 Fte (= 32 uur per week)  

 

 

Duur Bepaalde tijd voor 1 jaar. Bij goed functioneren wordt de aanstelling na 1 jaar 

omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.  

 

 

Wat verwachten wij? • MBO/HBO werk- en denkniveau. Opleiding op het gebied van office 

management is een pré. Affiniteit met de bos- en natuursector;  

• Meer dan 4 jaar aantoonbare  ervaring met secretariële en 

communicatiewerkzaamheden en op het gebied van projectondersteuning; 

• Goede kennis van MS Office (Outlook, Word, Excel en Powerpoint) en Office 

365; 

• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken; 

• Aantoonbare competenties: communicatieve vaardigheden, nauwkeurig, 

flexibel, integer, plannen en organiseren, pro-actief,  omgevingsbewustzijn, 

en klantgerichtheid. 

 

  

Wat bieden wij? Een dynamische en veelzijdige functie in een netwerkorganisatie in de groene 

sector. De functie is gewaardeerd in functieschaal 5 van de Cao bos en natuur. 

Afhankelijk van relevante werkervaring vindt inschaling plaats in de aanloop- of 

functieschaal (min. € 2494,79,-- en max. € 3092,50,-- bruto per maand) bij een 

fulltime dienstverband (= 37 uur). 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mark Brunsveld: 06-31978590.  

 

Je sollicitatiebrief inclusief CV richt je aan Dianne Nijland (directeur) en mail je vóór 26 september a.s. naar 

d.nijland@vbne.nl. 

 

De gesprekken vinden plaats op woensdag 3 oktober. 
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