Curriculum Vitae
Persoonlijke gegevens
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel
Email adres
Geboortedatum
Rijbewijs

Anton P. A. Vos
Huisvenseweg 16
5591 VD Heeze
040-2027118
06-30 989 281
avos@bosadvies.com
28 januari 1976
BE, in bezit van auto

Opleidingen
1995-1999

IAH Larenstein, Velp
HBO Westerse bosbouw; diploma

1988-1995

Juvenaat H.Hart, Bergen op Zoom
Gymnasium; diploma

Werkervaring
2009-heden
Functie
Omschrijving

Stichting Zorglandgoed ’t Huisven
Mede-eigenaar, dier- en werkbegeleider
Het bieden van een beschutte werkplek of dagbesteding op
het landgoed aan mensen die niet of tijdelijk niet kunnen
werken bij een regulier bedrijf. Dit kan zijn vanwege
psychische klachten,een ontwikkelingsstoornis,
gedragsproblematiek, verslaving, een detentieverleden,
langdurige werkloosheid, wachtlijst Wsw, etc.

2008-heden
Functie
Omschrijving

Avos Bosadvies
Eigenaar/Bosbouwkundig adviseur
Adviesbureau op het gebied van bos- en landschapsbeheer.
Advisering, opstellen beheer- en werkplannen, bleswerk en
houtmeten en begeleiding van uitvoering van bos- en
landschapsonderhoud behoren tot de kerntaken.
Daarnaast het promoten en inzetten van ezels bij
natuurbegrazingsprojecten.

2001-2008
Functie 2004-2008
Omschrijving

Bosgroep Zuid-Nederland
Regiobeheerder West-Brabant en Zeeland
Verantwoordelijk voor het informeren en adviseren van de
leden uit de regio West-Brabant en Zeeland betreffende hun
eigendom en aanverwante zaken. Tevens aansturen en
begeleiden van collega’s en aannemers bij het uitvoeren van
projecten.

Curriculum Vitae Anton Vos 1/2

Functie 2002-2004
Omschrijving

Regiobeheerder Midden-Limburg
Verantwoordelijk voor het informeren en adviseren van de
leden uit de regio Midden-Limburg betreffende hun eigendom
en aanverwante zaken. Daarnaast samen met collega’s
beheerplannen en uitvoeringsprojecten vormgeven. Tevens
verantwoordelijk voor het aansturen van aannemers bij
uitvoering van projecten.

Functie 2001-2002
Omschrijving

Regio-assistent Midden- en Zuid-Limburg
Met behulp van de verantwoordelijke collega’s beheer-en
werkplannen opstellen voor het eigendom van de leden van
de bosgroep. Daarnaast het aansturen en begeleiden van het
bos- en landgoedbeheer.

1999-2001
Functie
Omschrijving

Buiting Bosontwikkeling
Bosbouwkundig medewerker
Binnen een klein team werkzaamheden verrichten als
bleswerk, schrijven van beheer- en werkplannen en uitvoeren
van inventarisaties.

Overige informatie
Persoonlijke kenmerken
Ondernemend, doorzettingsvermogen, sociaal vaardig, tactvol, analytisch vermogen,
helicopterview, creatief.

Hobby’s
Landschapsonderhoud en tuinieren, het houden van boerderijdieren, wandelen, rugby.
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