Stichting Het Zeeuwse Landschap beschermt al ruim 85 jaar de natuur, het landschap en het
erfgoed in de provincie Zeeland. Dit doen we niet alleen voor de 10.000 hectare
natuurgebieden en diverse monumentale panden die in beheer zijn bij Het Zeeuwse Landschap.
Ook hebben we oog voor het omliggende landschap en natuurwaarden. Die rijkdom wil Het
Zeeuwse Landschap in stand houden zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten.
Voor district Zuid (Zeeuws-Vlaanderen), met als standplaats onze vestiging in Oostburg, zoeken wij
versterking voor ons team in de vorm van:

BOA-Toezichthouder Domein 2 (Milieu & Welzijn)
(32 – 37 uur/week)
Jouw functie en werkterrein:
Je surveilleert in de gebieden waarbij je primair gastheer bent en terreingebonden voorlichting geeft.
Daarnaast ben je de ogen en oren in het veld voor het beheerteam. Je houdt toezicht op de naleving
van regels en afspraken en treedt op bij overtredingen, waaronder het opmaken van een procesverbaal. Dit doe je binnen wettelijke kaders en met behulp van de wettelijk toegestane middelen
conform de buitengewone opsporingsbevoegdheden die horen bij de BOA-aanstelling. Je werkt mee
aan samenwerkingsverbanden en onderhoudt operationele contacten met politie, RUD, BOA's van
collega-organisaties en andere partners. Ook voer je werkzaamheden uit in het beheer zoals het
actueel houden van de bebording omtrent toegangsregels en handhaving.
Wat jij ons te bieden hebt:
• een afgeronde opleiding op MBO-niveau;
• een geldige BOA-akte en deelname aan de verplichte her- en bijscholing;
• sterke motivatie om te werken voor een natuurorganisatie en je in te zetten voor het beheer
van de Zeeuwse natuur. Ecologische kennis vinden wij vanzelfsprekend;
• een positieve houding en een toegankelijke persoonlijkheid. Weet gemakkelijk verbinding te
maken met bezoekers in onze gebieden, gaat het gesprek aan vanuit gastheerschap én
treedt indien nodig handhavend op. In staat om daarbij te schakelen in benaderingswijze en
communicatiestijlen;
• in het bezit van een rijbewijs en bereid te werken buiten reguliere kantoortijden;
• woonachtig in de regio of bereid hiernaartoe te verhuizen.
Wat wij jou te bieden hebben:
• een aanstelling voor 1 jaar met zicht op een vaste aanstelling;
• een enthousiast en deskundig team van zeer betrokken collega’s;
• een organisatie die volop in ontwikkeling is;
• een functie die is ingeschaald in schaal 5 Bos en Natuur, ondernemingsdeel De
Landschappen.
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Heb je interesse?
Dan ontvangen we graag je reactie per mail als volgt: stuur je motivatiebrief en CV via
vacatures@hetzeeuwselandschap.nl en vermeld in het onderwerpvak “Vacature BOA –
Toezichthouder”. Zorg ervoor dat in de documentnaam van je brief en CV je eigen naam staat!
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Fred Schenk, Districtshoofd Zuid,
f.schenk@hetzeeuwselandschap.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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