
   

 

 
 
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern o pengesteld. Bij gelijke geschiktheid 
hebben kandidaten van binnen Prolander en de provin cies Groningen en Drenthe 
voorrang. 
 
Prolander werkt aan het landschap van Drenthe en Gr oningen 
Prolander is dé provinciale uitvoeringsorganisatie die het landelijk gebied in de provincies 
Drenthe en Groningen tot ontwikkeling brengt. Onze kernactiviteit is het realiseren van 
natuur- en plattelandsprojecten. Samen met bewoners, overheden en belanghebbenden 
zorgen wij dat projecten worden gerealiseerd. Onze belangrijkste taak is de realisatie van het 
Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Vaak in combinatie met 
andere doelen zoals waterberging, recreatie en verbetering van de landbouw. 
 
Voor de ondersteuning van subsidieaanvragen en het onderhouden van de subsidierelaties 
van onze projecten zoeken wij per direct voor een periode van 1 jaar een enthousiaste en 
resultaatgerichte 

 Adviseur subsidies 
   0,5 fte (18 uur per week; standplaats Assen) 

  
Heb jij talent voor het vinden van subsidiemogelijkheden, kun je deze mogelijkheden 
omzetten in adviezen en subsidieaanvragen en ben je een proactieve teamplayer en 
netwerker? Dan zijn we op zoek naar jou. 
 
De functie  
Subsidies zijn onmisbaar als financieringsbron voor het realiseren van projecten. De 
adviseur subsidies brengt subsidiemogelijkheden in kaart en is actief in de planvoorbereiding 
en soms ook de uitvoering van projecten. De werkzaamheden worden in opdracht voor de 
provincies Groningen en Drenthe uitgevoerd. 
 
De belangrijkste taken van de adviseur subsidies zijn: 

• het in kaart brengen en houden van de relevante subsidiemogelijkheden in verband 
met het realiseren van de projecten van Prolander; 

• het ondersteunen bij het vinden van financiering, het schrijven van projectplannen en 
het schrijven van subsidieaanvragen (zowel nationaal, als Europees); 

• het begeleiden van de projectleiders en –medewerkers bij het borgen van de 
nakoming van de subsidievoorwaarden; 

• het ondersteunen van de projectleiders en –medewerkers bij het opstellen van de 
subsidieverantwoordingen. 

 
 
 
 



   

Wij vragen 
Een adviseur subsidies met: 

• een relevante HBO / WO opleiding op het gebied van landbouw en/of natuurbeheer; 
• bij voorkeur enkele jaren ervaring met subsidieaanvragen en –verantwoording; 
• ervaring met projectmatig werken; 
• ambitieus en leergierig; 
• goede schriftelijke- en mondelinge communicatievaardigheden in de Nederlandse, 

Engelse en Duitse taal; 
• goede sociale-, verbindende en adviserende vaardigheden; 
• teamplayer; 
• analytisch vaardig. 

 
Wij bieden 
Werken bij Prolander betekent in een nieuwe organisatie werken aan maatschappelijke 
vraagstukken die iets betekenen voor de Drentse en Groningse samenleving. Jouw werk is 
belangrijk voor de financiering van onze projecten. Naast een inspirerende werkomgeving en 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden bieden wij een functie voor een periode van 1 jaar; je 
komt in eerste instantie in dienst bij Driessen. Afhankelijk van jouw ervaring is voor deze 
functie een salaris van maximaal € 58.627,-- bruto per jaar bij een 36-urige werkweek 
(functieschaal 10, norm 1 januari 2018).  
  
Meer informatie 
Wil je meer informatie over de functie, dan kun je contact opnemen met Jan Bosker, 
teamleider Financiën, Control en Ondersteuning, via (0592) 36 55 55 of met Anne Boonstra, 
strategisch subsidieadviseur via (0592) 36 55 55. Voor vragen over de sollicitatieprocedure 
kun je contact opnemen met Johan Werkman, senior P&O-adviseur, via (0592) 36 55 55. 
 
Geïnteresseerd? 
Jouw sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je sturen naar werkenbij@drenthe.nl Jouw brief 
dient uiterlijk maandag 18 juni 2018 in ons bezit te zijn. De sollicitatiegesprekken staan 
gepland op vrijdag 22 juni 2018. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


