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Vacature 
 
Trajectmanager Duurzame Landbouw met Natuur (18 - 20 uur per week) 
 
De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) is een onafhankelijke provinciale ngo die zich inzet 
voor een mooie en duurzame provincie Utrecht. Dat doen we door duurzame ontwikkeling te initiëren 
en versnellen, door maatschappelijk draagvlak te mobiliseren en onze sterke netwerken te benutten. 
Wij werken samen met lokale, provinciale en landelijke natuur- en milieuorganisaties, overheid en 
politiek, en vele bewoners en ondernemers.  
 
Duurzame landbouw vormt één van de speerpunten van de NMU. Samen met de Utrechtse 
natuurorganisaties en landbouworganisaties hebben we het Actieplan Duurzame Landbouw met 
Natuur opgesteld. Dit actieplan is omarmd door de provincie en vervolgens gezamenlijk vertaald naar 
een trajectplan, met vijf prioritaire projecten die we de komende jaren willen gaan uitvoeren. Ook de 
waterschappen en anderen doen daaraan mee. Voor de uitvoering van deze projecten wordt per 
project een kleine projectgroep opgericht, met een projectleider.  
 
De Natuur en Milieufederatie Utrecht 
 
zoekt een Trajectmanager Duurzame Landbouw met Natuur (18 - 20 uur per week). 
 
Algemene werkomschrijving 
Als  Trajectmanager Duurzame Landbouw met Natuur ben je verantwoordelijk voor de overall 
coördinatie van het trajectplan. Je bent eindverantwoordelijke voor de projectfinanciering, de goede 
uitvoering van de projecten en de aansturing van de projectleiders. Je draagt ook bij aan het 
ontwikkelen en acquireren van nieuwe projecten die in het kader van het Trajectplan uitgevoerd 
kunnen worden. 
Je vormt het aanspreekpunt voor de partners, rapporteert aan de stuurgroep en je bent 
verantwoordelijk voor de organisatie van bestuurlijke overleggen over de voortgang van het 
trajectplan.   
 
De kandidaat die wij zoeken: 

- Heeft een HBO / academische opleiding afgerond en heeft aantoonbare werkervaring op het 
gebied van duurzame landbouw, natuurinclusieve landbouw en/of biodiversiteit in het landelijk 
gebied; 

- Is in staat te opereren in het krachtenveld tussen overheden, natuurorganisaties en 
landbouworganisaties; 

- Is in staat om als meewerkend voorman (m/v) leiding te geven aan de goede uitvoering van 
de projecten van het trajectplan;   

- Heeft ervaring met projectontwikkeling, projectacquisitie en fondsenwerving; 
- Is initiatiefrijk en resultaatgericht;  
- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht; 
- Voelt zich thuis aan zowel de keukentafel op de boerderij als de vergadertafel van overheden 

en betrokken uitvoeringsorganisaties; 
- Heeft bij voorkeur een relevant netwerk in de provincie Utrecht. 

 
Wij bieden: 
- Een uitdagende functie  met veel eigen verantwoordelijkheid; 
- Een aanstelling bij de NMU voor een periode van een jaar met uitzicht op verlenging. Het is ook 

mogelijk dat de aanstelling geschiedt op basis van een ZZP contract;  
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- Een mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal uur per week bij het verkrijgen van financiering 
voor nieuwe projecten op het gebied van duurzame landbouw met natuur.  

- Een bruto salaris, afhankelijk van werkervaring en opleiding, tussen € 3199,67 en € 4374,55 per 
maand bij volledig dienstverband (38 uur), met mogelijke uitloop naar € 4893,25.  

 
Sollicitatie en informatie: 
Belangstellenden worden verzocht om vóór 10 september te solliciteren via info@nmu.nl, t.a.v. Joris 
Hogenboom, directeur van de NMU. Voor vragen over de functie en de procedure kunt u vanaf 26 
augustus contact opnemen met dhr. Hogenboom (06 43993582), 

mailto:info@nmu.nl

