Kennis is een pré
In de dagbladen van 10 oktober 1987 verschenen de
volgende twee advertenties; ze zijn de consequentie
van een in een vroeger persbericht Uuni-nummer, pagina 225) aangekondigd besluit
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~;-i'~ landbOuw en Vissenj vraagt een~ 't-~.
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STAATSBOSBEHEER Is een d'lI)IISl van hel ministerk/lliln Landbouw en Vtsoorij.
~
STAATSBOSBEHEER beheert de ~ en SI.1.it.snatuurresem!.tcn en
.; ~~~P\bIic~ijke~ophel~kYiln ~en Iand$d;ap5bOuw.
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. D~CTE,!JI{ SThATSBQêBEHEÊR{V!:lyIX~
"sTAA;60S8EHEER=~van~~~~·..en~eri~~~.'~~

.. ot

~:

. " 5tItA1S60SBEHEER beheert de SIaa'.'Sbossen en staatsnalu.lfreserwtDi1, en '

verwIt~taksnophdvtakva.'lbósbouwen".~__ ~~~i
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Het'o'OOfl'lelTlEJbematw1zçi1gl!!ttrengen1nd!lZeD'gal1~twr.~':

7Aroe actMteilen dlEJ be\rt!kko:>g hebben op het beheer wn dil lItDaIsbi:JssM en.,
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- $IaaISnal\.lJfle(rev-oen lUllen """dén ondergebrad1Iln een nicc.Mo \'Cr7Illl.~ __
• r;l.andigded~9dieSlaalsbosbeheelHeI_~belslaalomdezenieuwe-<i

"
,

~.

'~'~=i:~~:"=~~:~~~I~de'~'
~'kII

Dplel v.m de directie.

De laken met bertekkilg 101 de bost>ouw- en de tandschapsbouw lUIen """- •
den ondergcbrachl n een ~ dó-edie BI» en Landschapsbouw
De aan te stellen diracteur wcwd! belas! met de leiding \'8n de ~1Is1andigde
terTElnbeherendEI dieJ'l$l, De direc\eur SlaalSOO6beheer fes'3Ol1eer1 onder de
Diractetl"~aal LandelijklI Gebieden en K>wI~ei:szorg. Hetlgt in de
bedoeing dat da directeur Sta3'sbosbchcer lIItcn.1eijk WJfdt belast met de
leidng van de NV, STAATSBOSBEHEER

Het beheel van de slaats.txmen en sbalsnalwrterrelfler'l zal 'MJ,d~n ondergebfachl i1 een oieInwe wrrelslaodçde ÖfeclJ6 Staatsbosbeheer.
De aan Ie s\ellen difecl:eur v.ord1 belaS! met de leid,ng lIiln de dll'Cdio Ilo$- en
Landschapsbouw, Ded;rect9\I' ressorteert orIder de Directeur.QEf'leraal

LandeijkD Gebieden en Kwa!1teI1SZO"g
Vereis!: ac:lderrisch riveau, IUlme ledinggeveo:je ervaring, I)e\IOeI VOO! maat·
IlChappelijkll en poIiUeI(·bestlluriJkII verhoudingen.
KenIlS wrl hel beleid nzakll de bosbcuw en de IandschapstlwN Is een pré.

VereIst: acaderrisdl rMlau. tuilTlEl ~ing met management in et!n grote
organisatie. 0'M)eI lOOf maatschappe~Jke en poI,"ek·bestuurll~ """houdingen.

Kennis van het beheer van bossen en nalwrtenninen Is een pré.
5alarIsindicQ!;e: I 125.000.· ljaar.
Inlichtngen kunnen~en verkregen bij fT)" J.P. vanZutphan, Directeur.

SaJarisindica!ie: f 115.000.-ljaar.
In!ich!ingen kunnen worden I'8Ikregen tij rrt J.P ven Zutphen, OO"ecteur.

Gerleraal Landelijks Gebieden en KwaLteilSZOrg, tele!oon: 1J7O.792500 cl
m[ J.M.PH. van der Z",en, d,redeU" Personee!!:zal<en.lclctoon: 070-792B50.
SoIlicllaties onder vermeld ngl'afl-.oc:atureflJfT\lTlef E·3-0-48112731 richten aan
dedl/"edeur Personeelszaken van he! m:nl$leria. Postbus. 2(41)1,

Generaal landelijke Gebieden en K~terIszorg.1eIet:Ion: 070-792600 rJ
mr_ J.M_PH_ van der Zijden. directell' Personeels:zaken. telefoon; 07I)-792B50.

SoIIicJ!aties onder VIlfmeld.ng van vacalure...,mmer E·II--O-4Ii~mlrichlBn aan
de directeur F'er.Ioneelszaken van he! fllInislerH3, Postbus. 20401,
2500 EK Oen Haag,

2500 EK Den Haag
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