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Ecoloog
Met passie voor (weide)vogel- en zenderonderzoek
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Zin in een nieuwe uitdaging? Voor onze projecten gericht op (weide)vogels, predatie, en
zenderonderzoek zijn wij op zoek naar een nieuwe collega met ruime ervaring in één of meer van deze
kennisgebieden.

Je hebt affiniteit met het agrarisch cultuurlandschap en je vindt het leuk om in het veld zelfstandig
onderzoek te verrichten en contacten te onderhouden met opdrachtgevers en stakeholders. Als ecoloog
binnen de afdeling Biodiversiteit & Landschap leid je zelfstandig projecten en voer je deze mede uit. Je
helpt je directe collega’s met het verder ontwikkelen van zenderonderzoek en het aantrekken van
projecten hiervoor.

Wij bieden een afwisselende functie, waarin je (veld)onderzoek, gegevensanalyse en rapportage
combineert. We hechten veel waarde aan samenwerken op locatie. Samen met een team van bevlogen
collega’s draag je bij aan duurzame ruimtelijke ontwikkeling, herstel van biodiversiteit en effectieve
natuurbescherming. Eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling staan bij ons hoog in het vaandel.

Wij zoeken een sociale en gemotiveerde collega met:

- kennis en ervaring op het gebied van weidevogels en/of predatieonderzoek en/of zenderonderzoek;

- een relevante PhD of minimaal 5 jaar relevante werkervaring;

- flexibiliteit om ook nieuwe onderwerpen buiten je eigen kennisgebied op te pakken;

- ervaring met zelfstandig uitvoeren van (veld)onderzoek en statistische analyses met behulp van R;

- vermogen om onderzoeksresultaten en adviezen te verwoorden in heldere rapportages;

- een aantoonbaar netwerk binnen één of meer van bovengenoemde werkvelden;

- een Art. 9 WoD vergunning (dit is een pré).

Wij bieden:

- een zelfstandige en afwisselende baan, met standplaats Veenwouden;

- 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.

Herken je jezelf in dit profiel en spreekt deze functiebeschrijving je aan? Stuur ons dan je CV en een brief
waarin je motiveert waarom je bij ons wilt komen werken. In een gesprek maken we graag nader kennis!


