
Werken bij één van de beste ecologische bureaus van Nederland? 

Wij zoeken  
  
Ecologen (senior en medior) voor de afdeling Natuurwetgeving  
  
Als lid van het Team NWG (natuurwetgeving) ben je een belangrijk onderdeel van een bedrijf met passie voor 
natuur en mensen. Als ecologisch onderzoeks- en adviesbureau volgt ons werk in belangrijke mate het ritme van 
de natuur en de maatschappij. Dit zorgt binnen A&W voor een bijzondere dynamiek en sterk afwisselend werk. Je 
hebt meer dan 45 collega’s. De hoofdvestiging van A&W is Feanwâlden en we hebben tevens een kantoor te 
Amsterdam op het Science Park. 
  
De dagen op de afdeling NWG zijn nooit hetzelfde! De functie houdt in dat je projecten en vraagstukken rond wet- 
en regelgeving, maar ook in het kader van biodiversiteit, volledig zelfstandig kunt uitvoeren. Je bent echter wel een 
teamspeler. Je maakt gebruik van kennis en ervaring van collega's en overlegt veel. Je adviseert opdrachtgevers bij 
grote en kleinere vraagstukken. Je voert quickscans uit, maar maakt ook onderdeel uit van teams die grote plannen 
toetsen. Je stelt offertes op, je onderhoudt contact met de klant en je bent voor de klant een vertrouwd 
aanspreekpunt en daarom een belangrijke vertegenwoordiger van A&W.  
  
We zoeken ervaren ecologen. Iemand die:  
•een gedreven en gepassioneerde collega is en bijdraagt aan een afdeling waarin samenwerking cruciaal is 
•weet dat de kwaliteit van onderzoek en advies altijd voorop moet staan 
•communicatief vaardig is, ook in rapportages  
•ecologische ervaring heeft in het kader van wet- en regelgeving 
•ervaring heeft met veldwerk  
•projecten in goede banen weet te leiden meerwaarde creëert voor onze klanten  
•een balans weet te vinden tussen soms tegenstrijdige belangen 
•kennis wil delen en vraagbaak zijn voor anderen 
•lef heeft, enthousiast, scherp en creatief is 
  
Wat bieden we: 
Een uitdagende baan met grote verantwoordelijkheid en interessante projecten, waarbij je operationeel, tactisch 
en strategisch je kwaliteiten kunt benutten. 
 Het betreft een functie van 32 uur per week met goede arbeidsvoorwaarden.  
  
Onafhankelijkheid en kwalitatief hoogwaardig ecologisch onderzoek, dat is waar A&W voor staat.  We bieden je 
een team zeer bevlogen collega’s en een professionele organisatie waar de menselijke maat leidend is.  
 
We werken in een open en collegiale sfeer. Door de diversiteit van de vele vraagstukken die op het pad van A&W 
komen valt er altijd iets te ontdekken en is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 
  
 We voeren graag een kennismakingsgesprek met je.  
Je kunt je sollicitatiebrief en CV sturen naar info@altwym.nl t.a.v. Harmanna Groothof. 
Uiterste reactiedatum 10 augustus.  
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