
 

 

 

Werken bij Altenburg & Wymenga Ecologisch Onderzoek als juniorecoloog bij het team NWG 

Wij zijn op zoek naar een pas afgestuurde ecoloog (m/v) die graag ons NWG (Natuurwetgeving) team 

wil komen versterken. Ons team houdt zich bezig met grote en kleine projecten die op het raakvlak 

liggen van ecologie, natuurwetgeving en ruimtelijke ordening. De projecten voeren wij uit in 

opdracht van gemeenten, provincies, waterschappen, woningcorporaties, terreinbeherende 

organisaties en particulieren. Met ons werk dragen we bij aan de bescherming en behoud van 

bedreigde en beschermde planten, dieren en gebieden in Nederland. Daar zijn wij best trots op. 

Wie zoeken wij 

Onze nieuwe collega is leergierig en sterk gemotiveerd om intern (‘on te job’) opgeleid te worden tot 

een gespecialiseerd ecoloog op het gebied van ecologische toetsingen en ecologische begeleiding 

van bouw- en renovatieprojecten.  Het  betreft voornamelijk bureauwerk, hoewel je af en toe ook 

het veld in moet. De standplaats is Veenwouden.  

Jij bent een pas afgestudeerd ecoloog of staat op het punt om af te studeren op academisch of HBO 

niveau. Bij voorkeur ben je in je vrije tijd bezig met flora en/of fauna (een pré is vleermuizen of 

amfibieën), zodat je een brede soortenkennis hebt. Verder heb je de ambitie om jezelf voor langere 

tijd aan ons bureau te verbinden. Ook ben je flexibel (snel schakelen tussen verschillende projecten), 

stressbestendig en kun je goed schrijven. Je analytische en communicatieve vaardigheden (in 

verband met klantcontacten) zijn goed ontwikkeld.   

Wie zijn wij 

Wij zijn een hecht en divers team dat bestaat uit 7 enthousiaste ecologen. Bij ons staat samenwerken 

en het leveren van kwalitatief hoogstaande adviezen voorop. Dat doen wij met oog voor de 

menselijke maat. Ook bieden we kansen om je kwaliteiten en passies binnen ons bedrijf optimaal te 

ontwikkelen. 

Interesse? 

Als je geïnteresseerd bent in deze uitdagende functie, dan willen wij graag kennis met je maken. 

Neem in dat geval contact op met Harmanna Groothof (info@altwym.nl). Wil jij weten wie wij zijn? 

Kijk dan op onze website www.altwym.nl. 
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