Vacature: Projectleider Ecologie (32 - 36 uur)
Ben jij op dit moment projectleider ecologie of adviseur ecologie met ambitie in
projectleiderschap en wil jij deel uitmaken van een ambitieuze en groeiende organisatie?
Lees dan vooral verder, want misschien zijn we op zoek naar elkaar!
Wie zijn wij?
NatuurInclusief bestaat dit jaar alweer 10 jaar. In deze 10 jaar zijn we gegroeid van eenmanszaak, naar een professioneel en
enthousiast team. Een team met ambitie, want ook de komende jaren willen we samen met nieuwe enthousiaste en ambitieuze
collega’s werken aan een groter en sterker bedrijf. Als landelijk opererend ecologisch advies- en projectbureau adviseren wij over
natuur, biodiversiteit en groene wetgeving. Dit doen wij voor bedrijven, (semi-) overheden en soms ook particulieren. Naast
advisering voeren wij ook veel ecologisch onderzoek uit naar diverse soortgroepen, zoals vleermuizen, kleine marters en vogels,
maar ook bijvoorbeeld reptielen, bijen en zweefvliegen. De opdrachten die wij uitvoeren zijn zeer uiteenlopend. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan infrastructurele projecten, ontwikkeling woonwijken, monitoring insecten op bedrijventerreinen, onderzoek
impact invasieve exoten, deskundigen ondersteuning overheden en geven van cursussen. Kortom, onze werkzaamheden zijn divers
en soms best complex, maar we houden van uitdagingen en zitten niet graag duimen te draaien.

Welke functie is er beschikbaar?
Ben je na het lezen van voorgaande nog enthousiast en nieuwsgierig? Dat is mooi, blijf vooral lezen om te weten of de functie iets
is voor jou. Wij zoeken een projectleider ecologie die ons helpt onze plek in de markt te verstevigen. Mensen en organisaties
enthousiasmeren over ons werk en bekend maken met wat wij doen is een belangrijk onderdeel van de functie. Daarnaast houd
je de voortgang en kwaliteit van projecten in de gaten en begeleid je collega’s in hun werkzaamheden. Je zorgt ervoor dat
projecten tot een goed eind worden gebracht. Je schrijft sterke rapportages en offertes voor (complexe) projecten, maar natuurlijk
ben je zelf ook nog regelmatig in het veld te vinden voor onderzoek of begeleiding. Van belang is dat je feeling hebt voor de
verschillende belangen die spelen in een project. Een goede balans vinden tussen wat de opdrachtgever wenst en wat goed is
voor de ecologie/ biodiversiteit is vaak de uitdaging in ons werk. Wil je daarnaast ook echt een bijdrage leveren aan biodiversiteit?
Er zijn zeker mogelijkheden om deels je kennis en expertise in te zetten bij onze business unit Faunus Nature Creations.

Wie zoeken wij?
Nog steeds enthousiast? Geweldig! Volgens mij zie je het wel zitten. We willen natuurlijk de beste match, dus hieronder kan je
vinden wat voor type collega het beste past bij onze organisatie.
•
Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring als projectleider ecologie, maar op zijn minst een aantal jaren ervaring als
adviseur ecologie
•

Je hebt plezier in het onderhouden van bestaande contacten en het leggen van nieuwe contacten, zodat een goede
relatie wordt opgebouwd en nieuwe opdrachten worden verworven

•

Je hebt oog voor kansen en je bent niet bang om nieuwe wegen te bewandelen

•

Je bent ambitieus en wilt samen met ons team werken aan een nog beter en sterker bedrijf

•

Je bent positief en enthousiast en weet dit over te brengen op anderen

Wat bieden wij?
Wij bieden een fijne werkomgeving in een informeel en enthousiast team met een werkplek in een van de mooiste omgevingen
van Nederland! Uiteraard hoort bij dit werk een marktconform salaris. Je hebt een hoge mate van vrijheid om je werk uit te kunnen
voeren. Thuis werken en zelf je uren indelen behoren tot de mogelijkheden. Je kunt je volop ontwikkelen binnen onze organisatie.
Zie jij kansen voor de organisatie? Dan krijg je de kans om die uit te werken en ermee aan de slag te gaan. Zo kun je zelf je weg
vinden in je ontwikkeling binnen het bedrijf. Wij bieden je een contract aan voor een jaar met de intentie tot verlenging en
omzetting naar een vaste aanstelling.

Enthousiast?
Wat denk je? Ben jij diegene die wij zeker aan ons team moeten toevoegen? Stuur dan snel je CV en motivatie naar ons toe en
wellicht spreken we elkaar snel. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan met Josine
de Jongh via 0545-723032 of via josinedejongh@natuurinclusief.nl. Je kan reageren tot en met 15 maart 2022.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

