
 
De VALA zoekt een: 

Projectmedewerker agrarisch natuurbeheer  
(32-37 uur per week) 

 
Agrarisch collectief VALA zoekt een enthousiaste projectmedewerker die mee wil groeien met 
onze ambities. Als projectmedewerker ondersteun je de gebiedscoördinatoren en de 
projectleiders van de VALA bij projecten en de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 
(ANLb). Heb je landschapskennis? Ben je een vlotte schrijver en sterk in organiseren? Dan zijn we 
op zoek naar jou! 
 
Wat ga je doen?  
Je werkt nauw samen met de drie gebiedscoördinatoren van VALA. Samen met hen stel je 
biodiversiteitsplannen op voor agrariërs die openstaan voor een meer natuurinclusieve 
bedrijfsvoering. Daarnaast help je bij het organiseren van diverse kennisbijeenkomsten en 
activiteiten voor onze leden. Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) vormt de kern 
van onze organisatie. Je ondersteunt de projectleider en de gebiedscoördinatoren bij de 
uitvoering van de ANLb-regeling. 
 
Wat we vragen 
De persoon die wij zoeken: 

• Heeft een relevante HBO-opleiding, bos- en natuurbeheer of vergelijkbaar  
• Heeft affiniteit met de landbouw / agrarisch natuurbeheer 
• Kan zelfstandig werken en goed organiseren 
• Heeft inhoudelijke kennis van landschap en natuur 
• Is communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk  
• Bezit een rijbewijs B en heeft de beschikking over een auto 
• Is flexibel en voelt zich thuis in een dynamische werkomgeving 
• Heeft ervaring met ArcGis of Q-GIS  

 
Wie zijn wij  
De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) is opgericht vanuit de wens beheer en 
onderhoud van natuur en landschap in de Achterhoek op een professionele en effectieve manier 
uit te voeren. Wij staan voor het vergroten van de biodiversiteit door middel van behoud en 
ontwikkeling van het Achterhoeks cultuurlandschap. We zetten ons daarbij in voor flora, fauna, 
bodem en water, samen met de agrariërs, bewoners en overige gebruikers van het landelijk 
gebied.  
 
Als agrarisch collectief ontvangt de VALA op basis van Europese richtlijnen subsidie van de 
provincie en sluit contracten met haar 900+ deelnemers om de regeling Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer (ANLb) vorm te geven. Daarnaast is VALA een professionele partij voor 
overheden en bedrijfsleven, en voert in die hoedanigheid diverse projecten uit op het gebied van 
biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw. 
 
De VALA is een organisatie in ontwikkeling. Op dit moment hebben wij 9 medewerkers in dienst. 
Daarnaast werken we samen met ingehuurde krachten.  



 
Wat we bieden 
De VALA heeft een enthousiast team dat je zal ondersteunen bij je werkzaamheden. De drie 
gebiedscoördinatoren helpen je graag wegwijs te worden in de wereld van de 
biodiversiteitsplannen en het ANLb. Daarnaast zijn er twee projectleiders die graag samen met 
jou projecten willen uitvoeren. Onze ecologen en bureauondersteuning, secretarieel, financieel 
en op ICT-gebied, denken graag mee om de klus te klaren.  
 
We bieden een jaarcontract met, afhankelijk van kennis en ervaring, een salaris van maximaal 
€3.279,73 bruto per maand (max. functiegroep 5, salaristabel 1 juni 2021) bij een 37-urige 
werkweek. Afhankelijk van jouw functioneren én de ontwikkelingen in het werkveld is verlenging 
zeker mogelijk. De CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen is van toepassing.  
 
We bieden voorlopig een werkplek in Eibergen, gedeeltelijk vanuit huis werken is ook mogelijk. 
Afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de VALA kan de werkplek wijzigen naar een andere 
locatie, centraal in de Achterhoek.  
 
Informatie en jouw reactie  
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met onze projectleider ANLb Anne 
Stortelder, via telefoonnummer 06 –57 67 92 14 of per mail a.stortelder@de-vala.nl.  
 
Solliciteren op deze vacature kan tot en met 5 januari 2022 door het sturen van je CV en 
motivatie naar info@de-vala.nl. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 13 en 14 januari 2022.  
 


