Wij zijn op zoek naar een

Senior Ecoloog voor de afdeling Natuurwetgeving
Als lid van het team Natuurwetgeving ben je een belangrijk onderdeel van een bedrijf met passie voor natuur
en mensen. Ons werk volgt in belangrijke mate het ritme van de natuur en de maatschappij. Dit zorgt voor een
bijzondere dynamiek en sterke afwisseling in de dagelijkse werkzaamheden. 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.
Als senior ecoloog heb je een goed beeld van de dynamiek die bij deze functie hoort. Je bent nl. dé deskundige voor projecten en vraagstukken rond ecologische wet- en regelgeving en versterking van
biodiversiteit. Je hebt ervaring met ecologische toetsingen, je adviseert opdrachtgevers bij quickscans, maar je
toetst en adviseert vooral over grote plannen. 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 ervaring. Iemand die:
• zich echt een senior voelt
• een gedreven en gepassioneerde collega is en bijdraagt aan een team en een organisatie waarin
samenwerking cruciaal is
• weet dat de kwaliteit van onderzoek en advies altijd voorop moet staan
• door ecologisch advies meerwaarde creëert voor onze klanten
• een balans weet te vinden tussen soms tegenstrijdige belangen
• kennis wil delen en een vraagbaak wil zijn voor collega’s
• lef heeft, enthousiast, scherp en creatief is
Wat bieden we:
Een uitdagende baan op universitair niveau 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. Minder of meer uren zijn
bespreekbaar.
Onafhankelijkheid en kwalitatief hoogwaardig ecologisch onderzoek, dat is waar wij voor staan.
Wij willen bijdragen aan duurzame ruimtelijke ontwikkeling, herstel van biodiversiteit en effectieve natuurbescherming.
Om deze missie te kunnen uitvoeren, bieden we je een team zeer bevlogen collega’s en een professionele
organisatie met 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 en inbreng.
We voeren graag een gesprek met je.
Je kunt je sollicitatiebrief en CV sturen naar info@altwym.nl t.a.v. Harmanna Groothof.
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