
Enthousiaste en zelfstandige 
Marien ecoloog

Voor het mariene team dat zich bij Altenburg & Wymenga bezig houdt met de ecologie van de

Waddenzee en kustgebieden, zoeken wij een enthousiaste en zelfstandige marien ecoloog. Iemand

met hart voor de zee die zich wil storten op de problematiek van estuariene en mariene ecosystemen

en aanpalende thema’s zoals een duurzame ontwikkeling van de kustzone.

Maar ook iemand die niet bang is voor natte voeten en de uitdaging ziet in het maken van goede

analyses en rapportages. Als marien ecoloog binnen ons team leid je projecten en voer je deze ook

mee uit. Je draagt daarbij de verantwoordelijkheid voor het uitbrengen van adviezen en onderzoeken

ten aanzien van natuurherstel en -beheer en je voert ecologische beoordelingen uit in het kader van de

wet Natuurbescherming.

Academisch of HBO opleidingsniveau in de richting van mariene ecologie

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

e.vanderzee@altwym.nl 

Met een scherpe blik en hart voor de zee

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, bieden 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.

Wie ben jij?

Herken je jezelf in deze kwalificaties en trekt bovenstaande functiebeschrijving je aandacht, stuur ons dan

een motivatiebrief en CV vóór 25 juni 2021.

▪ Je hebt een Academisch of HBO opleidingsniveau in de richting van mariene ecologie
▪ Je beschikt over een brede kennis van mariene (kust)ecosystemen
▪ Je bent bekend met beleid en ontwikkelingen op zee en langs de kust
▪ Je bent flexibel om ook nieuwe onderwerpen buiten je eigen kennisgebied op te pakken;
▪ Je hebt ervaring in het projectmatig uitvoeren van marien ecologische onderzoeks-

en/of adviesprojecten
▪ Je hebt ervaring en/ of affiniteit met het uitvoeren van veldwerk
▪ En zeker niet onbelangrijk, je hebt lef en enthousiasme

▪ Een afwisselende baan, met standplaats Feanwâlden of Amsterdam
▪ Een functie voor 32 uur per week met een marktconforme beloning en goede

arbeidsvoorwaarden
▪ Een collegiale werksfeer binnen een inspirerende organisatie
▪ Ruimte voor ontwikkeling en groei

Wat bieden wij?

Heb je vragen, neem dan contact op met Anneke Rippen, a.rippen@altwym.nl of Els van der Zee, 
e.vanderzee@altwym.nl.


