
 

Het Hondsruggebied is een geologisch en cultuurhistorisch zeer rijk en interessant 

gebied. Het gebied is zo uitzonderlijk dat het is uitgeroepen tot UNESCO Global  

Geopark. Stichting Geopark de Hondsrug en haar partners stellen de identiteit van het 

Hondsruggebied centraal. De bijzondere geologie, natuur en cultuurhistorie maken de 

Hondsrug UNESCO Global Geopark tot een onderscheidend gebied met internationale 

aantrekkingskracht. Gestimuleerd wordt een duurzame economische ontwikkeling op 

basis van de kernwaarden. Daarbij willen we de robuustheid en veerkracht van het 

gebied behouden door het beschermen van en investeren in de gebiedskwaliteiten. 

 

FUNCTIEPROFIEL  

Manager de Hondsrug UNESCO Global Geopark 

32 uur per week 

 

Algemeen manager. 

Met eigen uitvoerende taken 

Standplaats: Borger 

 

Plaats in de organisatie:   

 Je geeft leiding aan het Geopark bureau, met in totaal circa 3 medewerkers en 

diverse vrijwilligers.  

 Je rapporteert aan het stichtingsbestuur. 

 

 2. FUNCTIE  

 Als manager ben je het boegbeeld van de organisatie.  

 Je geeft leiding aan de medewerkers.  

 Je geeft invulling aan strategie en beleid en vertaalt dit naar de dagelijkse 

operatie.  

 Je stimuleert samenwerking en legt verbinding tussen de verschillende 

organisaties in het Hondsruggebied.  

 Je staat midden in het veld en kunt goed communiceren met ondernemers, 

inwoners en onderwijs/wetenschap. 

 De aanwezige kennis en ervaring in de organisatie weet je te benutten door 

medewerkers te coachen en inspireren om continu te streven naar optimale, 

zelfstandige uitvoering van hun taken.  

 Je bent het gezicht van de organisatie, ook naar buiten toe, naar relevante 

stakeholders en samenwerkingspartners.  

 Je vervult een actieve rol in het internationale netwerk van de UNESCO 

Geoparken. 

 Je hebt proactieve houding ten opzichte van de UNESCO doelstellingen van de 

Geoparken (inclusief de VN duurzame doelstellingen). 

 Je zoekt actief samenwerking op en weet wat er speelt in de regio en op het 

gebied van erfgoed, natuur en landschap en toerisme.  

 Je bent de aanjager van doorontwikkeling van de organisatie, vanuit een 

samenwerkingsgerichte houding, openheid en transparantie.  



 

 Je bent de eerste contactpersoon voor het stichtingsbestuur en de bestuurders 

van gemeenten, provincies en terrein beherende organsaties.  

 

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 Leidinggeven aan de organisatie. 

 Eindverantwoordelijk voor zowel strategie en beleid als dagelijkse operatie.  

 Coachen en ontwikkelen medewerkers.  

 Doorontwikkeling organisatie, op het vlak van strategie en beleid. 

 Gesprekspartner voor externe stakeholders en samenwerkingspartners.  

 

4. PROFIEL 

 Hbo+/ universitair werk- en denkniveau.  

 Ervaring met project ontwikkeling en plattelandsontwikkeling 

 Ervaring met samenwerking op internationaal niveau 

 Affiniteit met erfgoed, natuur en landschap en toerisme 

 Leidinggevende kwaliteiten  

 Ondernemende attitude 

 Goede kennis van Engels 

 

 

5. COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN  

 Strategische visie 

 Verbindend  

 Transparant en samenwerkingsgericht  

 Ondernemend 

 Humor 

 Toegankelijk  

 Besluitvaardig 

 Flexibel  

 

6. Wat bieden wij? 

 

Wij bieden een prettige werksfeer in een klein team van enthousiaste professionals, dat 

gericht is op ontwikkeling en het leveren van kwaliteit. Het salaris is afhankelijk van 

je kennis en ervaring en bedraagt maximaal bruto €6103,- per maand bij een fulltime 

dienstverband (functieschaal 12 CAO gemeenten). Daarnaast bieden wij jou een 

aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket, met een Individueel Keuzebudget ter hoogte 

van 17,45% van je salaris en een pensioen regeling via het ABP.  

 

7. De procedure 

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit: 

• 16 maart is de sluitingstermijn voor indiening van sollicitaties 

 



 

• Op woensdag 5 april vinden de eerste selectiegesprekken plaats.  

• Op 12 april zijn de sollicitatie gesprekken voor de tweede ronde 

 

7. Informatie. 

Nadere informatie kan ingewonnen worden bij de huidige manager. C.L.Posthumus. 

Mob 0622551281. Stuur je motivatiebrief en cv vóór 16 maart 2023 via de mail naar  

c.posthumus@dehondsrug.nl. 


