
Vacature: Junior Rentmeester 
Ten behoeve van onze primaire 

natuurdoelstellingen draait het bij een 

Natuurbegraafplaats van Waarde om verbinding. 

Verbinding met en tussen natuur en mens. Om dit 

te bereiken is kwaliteit en een klantgerichte dienstverlening cruciaal.  

Natuurbegraafplaatsen van Waarde liggen in verschillende natuurgebieden in Nederland. In open 

gebieden, heide en verschillende soorten jong en oud bos. Er zijn vennen en pingoruïnes, maar ook 

voormalig landbouwgebied. Al met al vinden we er een grote soortenrijkdom van planten en 

bijzondere dieren. Regelmatig benaderen landgoedeigenaren ons voor het starten van een 

natuurbegraafplaats. 

Als junior rentmeester ondersteun je de directie bij het beoordelen van deze locaties en help je mee 

in het voorbereidende traject naar de realisatie, met name in de aanvraag van 

bestemmingsplanwijzigingen.  

Een belangrijk onderdeel van je functie is het meewerken aan verdere uitbreiding van ons netwerk 

en het binden van klanten door het goed onderhouden van contacten. In deze functie werk je samen 

met  specialisten zoals landschapsarchitecten, ecologen en adviseurs ruimtelijke ontwikkeling in het 

begeleiden van de planologische procedures. 

Onze voorkeur gaat uit naar een enthousiaste, slagvaardige en initiatiefrijke junior rentmeester. 

Kennis van planologische procedures en affiniteit met natuur en landschap is vereist, relevante 

werkervaring is een pre. Je bent flexibel en communicatief sterk. 

Wat vragen wij van jou? 

Je hebt een passie voor het landelijk gebied en in het bijzonder voor landgoederen en 

buitenplaatsen. Je maakt gemakkelijk contact met mensen, hebt commercieel inzicht, bent 

ondernemend en leergierig en kunt snel schakelen. Je neemt graag het initiatief en bent creatief in 

het bedenken van oplossingen. Verder kun je niet alleen goed samenwerken, maar heb je ook een 

zelfstandige en actieve houding.  

Basis voor succes 

• Je bent een natuurliefhebber in hart en nieren. 

• Je hebt een relevante HBO-opleiding afgerond zoals rentmeesterij of vastgoed & 

grondverkeer. 

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent prettig in omgang. 

• Je hebt vermogen om mensen op een natuurlijke manier aan je te binden en te 

enthousiasmeren. 

• Je hebt een echte doorpakker en hebt een flexibele werkhouding. 

Reageren 

Stuur je sollicitatie met CV vóór 1 maart 2020 via e-mail naar marc@navawa.nl of neem voor meer 

informatie over deze vacature contact op met Marc Hesp via e-mail of 06-15141430. 

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

mailto:marc@navawa.nl

