
Bevlogen en ervaren ecoloog

Voor onze vestigingen in Feanwâlden en Amsterdam zijn wij op zoek

naar ervaren ecologen op het gebied van ecologische toetsingen en

natuurwet- en regelgeving. Wij bieden een dynamische functie waarin

je voor onze klanten het gezicht vormt van onze afdeling

Natuurwetgeving.

Je draagt verantwoordelijkheid voor het uitbrengen van adviezen ten

aanzien van de omgang met ecologische wet- en regelgeving en het

verbeteren van de biodiversiteit. Daarvoor ben je in staat om

zelfstandig ecologische toetsingen uit te voeren en adviesrapporten te

schrijven. Verder stel je offertes op en vorm je een vertrouwd

aanspreekpunt voor onze opdrachtgevers.

Universitair werk- en denkniveau, evt. HBO achtergrond mits voldoende ervaring

Functie voor 32 uur (afwijking in overleg) Stuur je sollicitatiebrief en CV naar  

info@altwym.nl t.a.v. Harmanna Groothof

Onafhankelijkheid en kwalitatief hoogwaardig ecologisch onderzoek is waar wij voor staan. Wij willen

bijdragen aan duurzame ruimtelijke ontwikkeling, herstel van biodiversiteit en effectieve natuurbescherming.

Om deze missie te realiseren, hebben we een team bevlogen collega’s en een professionele organisatie met

een open en collegiale sfeer. Door de diversiteit van vraagstukken die op ons pad komen valt er altijd iets te

ontdekken en is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en inbreng.

Met een scherpe blik op natuur in stad en omgeving

Zelfstandig betekent niet alleen! Samenwerken en kennis delen staat

bij ons hoog in het vaandel. In de praktijk betekent dit dat je deel

uitmaakt van een hecht team dat elkaar aanvult en ondersteunt.

Hiervoor werk je samen met collega’s van beide vestigingen. Ga je in

Amsterdam werken, dan ligt de focus van de werkzaamheden op

projecten in het westen van het land, maar je draagt ook bij aan

andere projecten van ons bureau. We bieden iedere collega volop

kansen om mee te doen in andere werkvelden binnen ons bedrijf!

Onze toekomstige collega:

Herken je jezelf in deze kwalificaties en is bovenstaande functiebeschrijving jouw baan? Stuur ons dan een

motivatiebrief en CV (zie onderaan deze pagina). In een gesprek maken we graag nader kennis!

▪ beschikt over goede kennis van natuurwet- en regelgeving;

▪ voert zelfstandig ecologische quickscans uit;

▪ verwoordt onderzoeksresultaten en adviezen in heldere rapportages;

▪ voorziet opdrachtgevers in ecologische begeleidingstrajecten van

. passende adviezen;

▪ stelt de kwaliteit van onderzoek en advies altijd voorop;

▪ kan indien nodig een balans vinden tussen tegenstrijdige belangen;

▪ wil kennis delen en een vraagbaak voor collega’s zijn;

▪ heeft lef / scherpte / enthousiasme / creativiteit.


