KUN JIJ DE NATUUR VERSTERKEN?
Wij zoeken 2 nieuwe collega’s ter uitbreiding van ons team Ecologisch Beheer!

De stichting Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) is gevestigd te Maastricht en werkt in
met name Zuid-Limburg. Onze missie is al 25 jaar mens en natuur te verbinden ten behoeve van een
duurzame leefomgeving. Dat doen we graag samen met burgers, scholen en vrijwilligers. Want
natuurlijk groen, dat moet je samen doen!
De organisatie telt 20 medewerkers. CNME kent drie kernactiviteiten: natuur- en
duurzaamheidseducatie, ecologisch natuurbeheer en aanleg van speelnatuur/groene schoolpleinen.
Met name voor deze laatste activiteiten zoeken we versterking van ons team met twee medewerkers.
Voor meer informatie over CNME raadpleeg onze website: www.cnme.nl.

Functie:
 1,0 fte MEDEWERKER ECOLOGISCH BEHEER (TRACTOR-CHAUFFEUR)
 1,0 fte MEDEWERKER ECOLOGISCH BEHEER (ALLROUND)

Wat houdt jouw werk in?
Werkzaamheden t.b.v. Gemeente Maastricht:

Voor Gemeente Maastricht verzorgt CNME het ecologisch beheer (o.a. kleinschalig maaien) van 125
ha natuurgebieden met de diverse daaruit voortvloeiende aanlegwerkzaamheden.
Werkzaamheden t.b.v. de diverse natuurinstanties, overige Zuid-Limburgse gemeenten en het
Waterschap:
Voor verschillende opdrachtgevers voert het beheerteam diverse werkzaamheden uit. Denk aan het
snoeien van hoogstamboomgaarden, ecologische maaiwerkzaamheden, bestrijden van exoten,
plaatsen van afrasteringen, loop- en werkpoorten en het vrijmaken van ongewenste begroeiing op
natuurlijke wanden (middels klimtechniek).
Werkzaamheden t.b.v. aanleg en beheer Speelnatuur en groene schoolpleinen:
Daarnaast heeft CNME veel ervaring met het aanleggen van groene speelomgevingen voor kinderen.
De aanleg en het beheer van deze speelnatuur maken deel uit van de werkportefeuille van het
beheerteam.

Plaats in de organisatie
De Medewerker Ecologisch beheer is werkzaam in teamverband onder leiding van Teamleider
Ecologisch beheer. Dagelijkse aansturing zal in de praktijk uitgevoerd worden door meewerkend
voorman of technisch medewerker.

Taken (algemeen)
 Uitvoeren alle voorkomende natuurbeheerwerkzaamheden in natuurgebieden in Zuid-Limburg
 Uitvoeren werkzaamheden aanleg/onderhoud t.b.v. groene schoolpleinen en speelnatuur
 Werken met voor dit werk relevante machines zoals bosmaaiers, kettingzagen, maaibalk,
bandhooier e.d.
 Veilig werken
 Onderhoud van machines
 Ecologische kennis toepassen bij uitvoering van opdrachten
Taakaccent TRACTOR-CHAUFFEUR
 Werken met tractor en relevante aanbouw-werktuigen
 Onderhoud tractor
Taakaccent ALLROUND MEDEWERKER
 Uitvoeren specialistische klussen (hoogwerker, klimmen, exotenbestrijding)
 Snoeien hoogstamfruitbomen
 Incidenteel publieksvoorlichting, uitleg over het werk geven en begeleiden van educatieve
projecten als natuurwerkdagen

Gevraagd
 Opleiding Bos- en natuurbeheer (MBO niveau 3 of 4) of vergelijkbaar niveau verkregen door
werkervaring
 Ervaring en certificaten voor het werken met relevante machines als bosmaaiers,
kettingzagen, tractor en maaibalk
 Ervaring in het werken met tractor (midigraver is pré)










In bezit van rijbewijs BE
Hoogwerker certificaat, klimcertificaat (of bereid zijn dit te behalen)
Spuitlicentie
Bij voorkeur in bezit van geldig certificaat VCA en BHV
Bij voorkeur ervaring hebben met aanlegwerkzaamheden (zowel groen als civiel)
Open staan om nieuwe dingen te leren
Willen werken met hart en handen
Flexibele instelling t.a.v. werktijden en –dagen (incidenteel op zaterdag)

Competenties
 Aanpassingsvermogen
 Samenwerken
 Affiniteit met natuur(beheer)
 Gevoel voor techniek
Arbeidsvoorwaarden
 CNME volgt de CAO Gemeenten
 Kleding, schoenen en veiligheidsmiddelen
 Platte organisatiestructuur (korte lijnen)
 Salariëring, schaal 5
Inschaling
De CAO Gemeenten is van toepassing (CAR-UWO). Inschaling gebeurt in schaal 5.
Er is geen sprake van een ambtenarenstatus.
Reageren
Bij interesse reageren vóór 31 januari 2022.
Eerste gesprekken zullen op dinsdag 8 februari 2022 plaatsvinden.
Stuur jouw bericht (korte brief en CV) aan: Sven.willems@cnme.nl

