
Medewerker Natuurbeheer m/v 
Natuurbegraafplaats Geestmerloo 
 
 
In de eerste helft van 2020 wordt Natuurbegraafplaats Geestmerloo gerealiseerd in het nieuwe 
natuurgebied van Geestmerambacht. Een bijzonder project waarin natuurontwikkeling en 
begraven hand in hand gaan. Wij zijn op zoek naar iemand die begrijpt dat voor deze bijzondere 
begraafplaats kwaliteit en een klantgerichte dienstverlening cruciaal zijn. 

Wat verwachten wij van jou? 

Als medewerker natuurbeheer ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het natuurbeheer en het 

natuuronderhoud. Je weet alles over wat groeit, bloeit en leeft in het natuurgebied en je kunt dit ook met veel 

enthousiasme overbrengen. Verder verwachten wij van je dat je 

 werkzaamheden uitvoert en coördineert die voortkomen uit het natuurbeheer en het onderhoud van 

het natuurpark waar de natuurbegraafplaats onderdeel van is. 

 met GPS apparatuur nametingen verricht van graven. 

 waar nodig meewerkt bij het delven en sluiten van graven en ervaring hebt met het bedienen van 

(graaf)machines. 

 open staat voor contact met bezoekers en wandelaars en het beantwoorden van hun vragen. 

 toezicht houdt op de naleving van het reglement van de natuurbegraafplaats. 

 betrokken bent bij de voorbereiding van diverse activiteiten die plaatsvinden op de 

natuurbegraafplaats zoals open dagen en (natuur)wandelingen. 

 verantwoordelijk bent voor de veiligheid van alle buitenwerkzaamheden en voor het materieel. 

 het gras onderhoudt met grasmaaimachines, indien nodig bomen en planten zaagt en uit jezelf klusjes 

oppakt die nodig zijn om de begraafplaats en de daarbij behorende gebouwen in topconditie te 

houden. 

 

Basis voor succes 
Vanzelfsprekend ben je een natuurliefhebber in hart en nieren en je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare 

relevante werkervaring. Verder heb je uitstekende communicatieve vaardigheden en ben je prettig in de 

omgang voor zowel bezoekers als voor je collega’s. Je bent een echte doorpakker met een flexibele 

werkhouding, je hebt een goed ruimtelijk inzicht en het werken met digitale apparatuur is voor jou geen 

probleem. Verder vind je het geen probleem om in de weekenden en op feestdagen te werken. Je bent 

minimaal 32 uur per week beschikbaar. 

 
 

Interesse in deze functie?  
Mail je brief met motivatie, CV en een pasfoto voor naar vacature@dunweg.nl. Voor meer inlichtingen kun je bellen 

met Ingrid Brunemann, telnr 023-5633544.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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