
Heb jij affiniteit met landschap en zoek je een uitdagende baan met uiteenlopende 
werkzaamheden? HeusschenCopier Landschapskracht biedt jou de kans om in een 
dynamische werkomgeving jouw passie verder te ontwikkelen. Onder leiding van 
een ontwerpteamleider of projectleider werk je aan kostencalculaties, maak je 
beplantingsplannen technische uitwerkingstekeningen en groenbeheerplannen. Je 
hebt inhoudelijke kennis op het gebied van landschap en affiniteit met civiel- en 
cultuurtechniek. Je bent een teamplayer, maar werkt ook zelfstandig en gestructureerd en 
hebt gedegen kennis gericht op de uitvoerbaarheid van projecten.

HeusschenCopier Landschapskracht is een ontwerpbureau met 10 medewerkers: ruimtelijk 
ontwerpers werken er met landschapsmanagers in een open atelierruimte samen aan 
een sterk uiteenlopend opdrachtenpakket. Vanuit het hart van het Heuvelland werken wij 
aan projecten in de Euregio, een gebied gekenmerkt door een bijzonder rijk geschakeerd 
landschap waarvan de kwaliteiten door tal van ontwikkelingen onder druk staan. In al 
onze werkzaamheden vormt de landschappelijke ondergrond de drager. Kijk voor meer 
informatie over onze benadering op onze website www.heusschencopier.nl

Ons nieuwe teamlid:

• Heeft een gedegen kennis van het landschap;
• Maakt kostenramingen;
• Heeft kennis van groenbeheer en beheerplannen;
• Beschikt over een gedegen basis van plantenkennis en kan beplantingsplannen maken;
• Heeft een goede beheersing van AutoCAD en Office365 en wil zich daarin verder 

ontwikkelen;
• Beheerst bij voorkeur ook QGIS/ArcGis maar dit is niet noodzakelijk;
• Heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
• Heeft een proactieve houding en communiceert op directe wijze;

Wij bieden jou:

• Een zeer divers opdrachtenpakket;
• Een fijne, collegiale werkomgeving op één van de van de mooiste plaatsen van  

Zuid-Nederland;
• Cao conform salaris;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Een jaarcontract van 32-36 uur/week met een vast contract in het vooruitzicht;
• Alle faciliteiten om binnen het team op je best te kunnen functioneren;

Interesse? Stuur je digitaal portfolio (pdf, max. 6MB), CV en motivatiebrief naar:

info@heusschencopier.nl t.a.v. Dennis Houben

HeusschenCopier
L A N D S C H A P S K R A C H T

Junior Specialist Natuur en Landschap


