Wij staan voor een provincie met een aantrekkelijk landschap, een rijke biodiversiteit en een gezonde
leefomgeving voor mens, plant en dier.
Natuur en Milieu Gelderland inspireert mensen, bedrijven en overheden op weg naar een duurzame
samenleving. Wij treden op als aanjager, verbinder en belangenbehartiger. Onze manier van werken is
constructief, kritisch en oplossingsgericht.
We zijn een vereniging en vervullen een provinciale koepelfunctie voor de bijna honderd aangesloten lokale
natuur- en milieuorganisaties en ruim vijfhonderd particuliere leden.
VACATURE voor een

Projectleider Klimaat en Circulair (28-32 u/w)
Kun jij duurzame ambities vertalen naar een projectmatige aanpak? Klopt jouw hart voor een duurzaam
Gelderland met vitale natuur? Ben je idealist met oog voor de verbinding met andere belangen en weet jij
in complexe processen een stevige positie in te nemen? Dan zoeken wij jou!
Natuur en Milieu Gelderland wil ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen voor klimaat en duurzame
energie combineren met versterking van natuur en landschap. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van een
circulaire economie omdat dit nodig is voor een klimaatneutraal Gelderland.
Wat ga je doen?
Je voert lopende projecten uit en ontwikkelt nieuwe projecten passend bij onze Meerjarenstrategie. Je
onderhoudt een actief netwerk. Je draagt in integrale gebiedsprocessen bij aan een gedragen resultaat met
inbreng van natuur-, landschaps- en milieu-aspecten.
Je werkt nauw samen met je collega voor Energie en Water en andere collega’s voor Gebiedsprocessen en
Natuur.
Klimaat
- Je levert gerichte bijdragen mbt klimaat en natuur aan de regionale energiestrategieën. Je geeft
invulling aan het project Participatiecoalitie in Gelderland en werkt samen met onze landelijke
koepel
- Je draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van ons project Natuurinclusieve energietransitie
- Je ontwikkelt onze aanpak voor klimaatdoelen binnen de gebiedsgerichte aanpak samen met
collega’s voor natuurherstel, biodiversiteit en water en zoekt dialoog met andere belanghebbenden
- Je ontwikkelt een digitaal servicepunt klimaatadaptatie gericht op inwoners en wijken
Circulair
- Je gaat onze aanpak voor circulair doorontwikkelen
- Je voert het project Circulaire keten en reparatie consumentenproducten uit i.s.m. een collega
Wat breng je mee?
• Je beschikt over een WO- werk- en denkniveau en een relevante opleiding
• Je hebt aantoonbaar ervaring met projectmatig werken

•
•
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring met processen voor klimaatbeleid, gebiedsbeleid en/of circulaire economie
Je hebt een groen hart en wilt je inzetten voor een mooi en duurzaam Gelderland
Je bent een netwerker en een verbinder
Je hebt een goed omgevingsbewustzijn en benut kennis daarvan bij het werk
Planmatig werken is je 2e natuur; je bent stressbestendig en kunt goed organiseren
Je hebt actieve en effectieve communicatievaardigheden
Je neemt initiatief, je bent zelfstandig en resultaatgericht

Wat bieden wij?
• Een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen inbreng, in een informele en dynamische
organisatie
• Een leuk team met een fijne werksfeer en betrokken collega’s
• Een aanstelling voor een jaar met de intentie tot verlenging
• Een kantoor centraal gelegen in Arnhem
• In overleg de mogelijkheid om deels thuis te werken
• Arbeidsvoorwaarden Natuur en Milieu Gelderland.
Procedure
Je kunt reageren door het sturen van je CV en motivatie per email naar
sollicitatie@natuurenmilieugelderland.nl o.v.v. ‘sollicitatie Projectleider Klimaat en Circulair’.
Wij willen de vacature zo snel mogelijk vervullen.
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.natuurenmilieugelderland.nl
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