Vacature ervaren ecologen

Sta jij als ecoloog stevig in je (veld)-schoenen en wil je samen met ons de volgende stap zetten?
Dan is werken bij Altenburg & Wymenga vanuit onze nieuwe vestiging in Amsterdam een prachtige uitdaging voor je. We zoeken ervaren ecologen die opgewassen zijn tegen de dynamiek die
ecologisch advies en onderzoek met zich meebrengt.
In een veranderende wereld vragen klimaatverandering, energietransitie en stedelijke ontwikkeling om betrouwbaar en deskundig ecologisch onderzoek en advies. Wij willen onze kennis op dat
gebied graag versterken met collega’s die thuis zijn in de ecologie van watersystemen, laagvenen
of natuurinclusieve landbouw. Maar ook op het brede terrein van biodiversiteit of windenergie.
Als jouw uitgebreide ervaring op een of meerdere van die werkvelden ligt, dan nodigen we je uit
om te solliciteren.
Als onafhankelijk ecologisch onderzoeks- en adviesbureau is A&W een ervaren partner voor overheden, natuurbeschermingsorganisaties, waterschappen en bedrijfsleven. We zijn een projectgestuurd bureau met een vijfenveertigtal werknemers. Veelal biologen die een bijdrage willen leveren aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, herstel van biodiversiteit en een effectieve natuurbescherming in Nederland en daarbuiten. Ons werk kent veel diversiteit: van fysiek in het
veld, het uitvoeren van statistische analyses tot het geven van presentaties voor belanghebbenden. Geen dag is hetzelfde bij ons. We zijn gericht op samenwerking, openheid en het benutten
van elkaars kracht. Daarbij krijgen individuele werknemers de kans hun eigen werkveld vorm te
geven. Plezier in het werk staat voorop.
Als ecoloog denk je mee aan nieuwe plannen en je bent betrokken bij het proces van offerte tot
en met de oplevering. Het spreekt voor zich dat je contact zoekt en onderhoudt met klanten, die
baat hebben bij een goed advies en onbesproken onderzoeksresultaten.
Je bent in staat om complexe projecten in goede banen te leiden. Wij waarderen frisse ideeën en
een kritische houding. Je draagt bij aan onze sociale werksfeer en werkt graag samen met je
collega’s. Veldkennis is belangrijk en je ervaart plezier in het adviseren, zowel mondeling als op
papier. Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en hebt aantoonbare ervaring.
We bieden een functie voor 32 uur per week, in Amsterdam of in Feanwâlden, met een marktconforme beloning en goede, flexibele arbeidsvoorwaarden. En dat binnen een inspirerende organisatie waarin de menselijke maat leidend is. Graag horen wij hoe je van meerwaarde kunt zijn
voor ons bedrijf. Je kunt je (digitale) sollicitatie met CV, sturen naar Harmanna Groothof:
h.groothof@altwym.nl, vóór 3 maart 2020 .
Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek BV
Suderwei 2, 9269 TZ Feanwâlden, 0511-474764
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