Vacature: Veldmedewerker Ecologie
Je wilt je soortenkennis verbeteren en opzoek naar een unieke (bij)baan?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
De Wet natuurbescherming zorgt ervoor dat vleermuizen en vogels met jaarrond beschermde nesten (zoals bijv.
gierzwaluwen) beschermd worden. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is dan ook verplicht om te onderzoeken of de
geplande werkzaamheden effect hebben op deze beschermde soorten. Wij zorgen als ecologisch advies- en
onderzoeksbureau ervoor dat de aanwezige verblijfplaatsen, foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen en
nestlocaties van gierzwaluwen in kaart worden gebracht. Als veldecoloog voer je deze onderzoeken uit in de
periode april t/m oktober. De onderzoeksrondes duren circa 2 á 3 uur (exclusief reistijd) en vinden plaats rond
zonsondergang of voor zonsopkomst. We hebben opdrachten door het gehele land dus ben je geïnteresseerd,
reageer op deze vacature.

“Het leuke is dat je veel leert over de levenswijze van vleermuizen en deze interesse kunt
delen met collega veldmedewerkers” - Elle
Wat breng jij mee?
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal MBO-diploma of een HBO-denkniveau;
Rijbewijs B incl. eigen vervoer;
Affiniteit met natuur en vleermuizen. Een pre als je ervaring hebt met vleermuisonderzoek en batdetector;
Bereid te werken buiten kantooruren: ‘s ochtends (voor zonsopgang) of ‘s avonds (na zonsondergang)
Beschikbaar 8-16 uur p/w in de periode april t/m oktober 2021;
Zelfstandig en flexibel inzetbaar;
Bij voorkeur wonend in de buurt van Nijmegen, Venlo of ’s-Hertogenbosch;
Je bent geen zzp’er.

“Bij NatuurInclusief wordt er op een prettige informele manier samengewerkt” - Lisa

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•

Tijdelijk contract voor bepaalde tijd op oproepbasis;
Marktconform salaris afhankelijk van kennis en ervaring;
Goede werksfeer en ervaren collega’s;
Unieke ervaring als veldmedewerker;
Deskundige interne vleermuis- en gierzwaluwcursus.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature?
Mail je sollicitatiebrief en CV naar evahenrard@natuurinclusief.nl.
Mocht je vragen hebben mail of bel naar 0545-723032 / 06-21236422.

“Bij NatuurInclusief werk je in een leuk team met betrokken en enthousiaste collega’s, die me
meer vertrouwen in mijn eigen kunnen hebben gegeven” - Victor

- Loes-

