Adviseur
natuur en landschap

Wij zijn HeusschenCopier LANDSCHAPSKRACHT. Wij ontwerpen al 20 jaar landschappen
waarbij we onderzoek doen en werken aan ruimtelijke ontwikkelingen die meebewegen
met het landschap en waarin de ondergrond leidend is. Een deel van ons werkgebied is het
Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Ondanks deze “beschermende” titel zien wij nadelige
veranderingen in dit landschap. Veranderingen als gevolg van de voortdurende ruimtevraag
die onlosmakelijk verbonden is met het huidige economische systeem. Dit leidt tot
verschraling, schaalvergroting, eenvormigheid en versnippering en drukt op de draagkracht
van het natuurlijke landschap; onze leefomgeving.

•
•
•
•
•

Samen met diverse opdrachtgevers en belanghebbenden bedenken wij integrale oplossingen
die laten zien dat het ook anders kan. Als we het landschap de kracht geven die het nodig
heeft, dan helpt het ons bij het vinden van antwoorden op maatschappelijke opgaven zoals
het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit, het natuur- en landschapsbeheer, klimaat
robuuste landbouw, de hoogwaterveiligheid, de energietransitie en natuur-inclusief wonen.
Het kan ... als we het anders, integraal en vooral samen aanpakken.

•
•
•

Je hebt gedegen kennis van het landschap en zet op creatieve wijze GIS-data in voor
het analyseren van het landschap;
Je hebt planten- en vegetatiekennis die je gebiedsgericht en vanuit natuurdoelstellingen
kunt inzetten;
Je weet onderzoeksresultaten gestructureerd en helder vast te leggen in woord en beeld
en kunt deze met overtuiging in- en extern presenteren;
Je praktisch inzicht en civiel- en cultuurtechnische kennis (planuitwerking en calculaties)
is gericht op de uitvoerbaarheid van projecten;
Je neemt het initiatief om vanuit je taken en ontwikkelperspectief gericht kennis op te
doen en te delen;
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal, mondeling en schriftelijk;
Je beheerst MS-office, Autocad, QGis/ArcGis en Adobe-pakket;
Je hebt een afgeronde bachelor- of masteropleiding in de landschapsarchitectuur, tuinen landschapsinrichting, landschapsmanagement, cultuurtechniek of een vergelijkbare
opleiding.

Wij bieden
Bezit jij het enthousiasme, kennis, vaardigheden en ideeën die bij kunnen dragen aan deze
verandering? Ben jij de aanvulling op ons multidisciplinaire team dat werkt aan tot de
verbeelding sprekende ontwikkelingen die richting geven aan een nieuwe toekomstige
balans van onze leefomgeving? Dan bieden we jou een afwisselende en uitdagende baan
met perspectief.

•
•
•
•
•

Samen werken aan een missie: LANDSCHAPSKRACHT;
Werk dat niet gaat vervelen, een uitdagende baan voor 36 uur waarin je werkt aan
diverse urgente en actuele vraagstukken ;
Een fijne, collegiale werkomgeving op één van de mooiste plaatsen van Zuid-Nederland;
Interessante doorgroeimogelijkheden;
Prima arbeidsvoorwaarden

Wie jij bent en wat je doet
Interesse?
•
•
•

Je werkt in het team maar zeker ook zelfstandig aan projecten;
Je bent creatief, onderzoekend, ambitieus en je durft voor jezelf op te komen;
Je het affiniteit met gebieds- en toekomstgericht project- en procesmanagement;

Stuur je digitaal portfolio (pdf, max. 6MB), CV en motivatiebrief (wie ben jij, wat houdt je
bezig, wat drijft jou in je werk, wat heb jij met landschap en wat wil je graag veranderen)
naar Dennis Houben: d.houben@heusschencopier.nl

Stagiair
Landschapsarchitectuur
/ Stedenbouw
Wij zijn op zoek naar een stagiair die zich verder wil ontwikkelen en verbreden binnen
een gemotiveerd team van landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en ruimtelijk
ontwerpers. Vanaf april 2022 bieden wij een stageplaats aan voor een periode van 4 tot 6
maanden.

We zijn op zoek naar studenten die:

HeusschenCopier is een ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw,
gevestigd in Gulpen op 15 minuten van Maastricht. In onze projecten kent het begrip
‘landschap’ uiteenlopende gedaanten; van natuurlandschap tot stedelijk landschap, van
snelweglandschap tot leisure landschap. Vanuit een goed begrip van de ‘plek’ en het
beoogde programma geven wij vorm aan nieuwe leefomgevingen. Een heldere analyse, een
sterk concept en een prikkelende ruimtelijke verbeelding kenmerkt onze aanpak, waarbij we
onze opdrachtgevers uitdagen om verder te denken.

•

Wij zien in ons landschap de sleutel tot de oplossing voor veel maatschappelijke opgaven
waar we vandaag de dag voor staan: het behoud en de ontwikkeling van de unieke Limburgse
biodiversiteit, de toeristisch recreatieve spreiding, het natuur- en landschapsbeheer, klimaat
robuuste landbouw, de hoogwaterveiligheid en de energietransitie.
In een multidisciplinair team van 12 gedreven mensen werk jij aan een breed pallet
van opdrachten op uiteenlopende schaalniveaus. We bieden je de mogelijkheid om je
ontwerpvaardigheden verder te ontwikkelen en een passende stagevergoeding.

•
•

•

een universitaire of hbo opleiding volgen;
de volgende programma’s vaardig zijn: Photoshop, Illustrator, Indesign, SketchUp,
AutoCAD;
beschikbaar zijn voor een periode van minimaal 4 maanden en minimaal 4 dagen in
de week;
Nederlands of Engels sprekend

Interesse?
Stuur je digitaal portfolio (pdf<10MB), CV en motivatiebrief naar
info@heusschencopier.nl t.a.v. Auke Wissing
www.heusschencopier.nl

