VACATURE

Adviesbureau Eco Consult – Groen, Monitoring & Management BV
zoekt een

Adviseur groen & ecologie/aankomend projectleider
(24-36 uur per week)

Door toenemende vragen van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een enthousiast teamlid.
Heb jij affiniteit met en passie voor natuur, landschap, ecologie, biodiversiteit en klimaatadaptatie? En vind je het leuk om projecten te leiden en hierover te adviseren? Wil jij je groenkennis
omzetten in kwalitatieve en praktijkgerichte adviezen, beheer- en beleidsplannen voor gemeenten, waterschappen, provincies en andere groenorganisaties? Heb je affiniteit met het beheer en
de inrichting van de openbare ruimte? Zoek je een veelzijdig baan waarin je binnen ons team met
een grote mate van zelfstandigheid kunt werken? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Wat ga je doen?
•

Opstellen van beleids- en beheerplannen voor (openbaar) groen, natuur en de fysieke
leefomgeving.

•

Analyseren en adviseren over uiteenlopende groene vraagstukken in zowel het stedelijke
als het buitengebied (landschap, water, klimaatadaptatie en natuur-inclusieve landbouw).

•

Voorbereiden, leiden en begeleiden maar ook uitvoeren en ondersteunen van groenprojecten. Vaak is dit in teamverband, maar kan soms ook zelfstandig zijn.

•

Het uitvoeren en rapporteren van verkennende en nadere natuuronderzoeken, ecologische advisering en begeleiding van diverse soorten projecten.

•

…

Wie zijn wij?
Eco Consult – Groen, Monitoring & Management is een onafhankelijk adviesbureau voor groen,
monitoring en management van de buitenruimte. We werken in zowel Nederland als België
(Vlaanderen) voor vooral (semi)overheden. Het adagium ‘Groen geeft ruimte’ staat centraal in al
onze activiteiten. Vanuit een betrokken houding en met vakmanschap zijn we steeds op zoek
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naar antwoorden en oplossingen voor onze opdrachtgevers. Hierbij schromen wij niet om waar
nodig ‘buiten de lijntjes’ te denken en gevraagd of ongevraagd te komen met een alternatieve
aanpak. De termen ‘integraal’, ‘persoonlijk’ en ‘maatwerk’ vormen steeds de kern van onze benadering. Wij adviseren over beleid en beheer van de groene en openbare ruimte in de vorm van
onder andere groene beleids-, beheer- en structuurplannen. Daarnaast meten, onderzoeken en
analyseren wij het hele spectrum aan thema’s en voorzieningen in de buitenruimte in de vorm
van onder andere monitoringen, beleidsschouwen en natuur- en bewonersonderzoeken.

Wat is jouw functie?
Als adviseur werk je mee aan onderdelen van onze groene en monitoringsopdrachten. Je bent
verantwoordelijk voor een juiste uitwerking van kleinere projecten en/of werkt mee aan grotere
projecten. Dit kunnen projecten zijn waar je alleen aan werkt onder leiding van een projectleider
of in teamverband. Afhankelijk van je kennis en ervaring stroom je in als junior of medior-adviseur.
Doorgroeien naar senioradviseur of projectleider behoort tot de mogelijkheden.

Wat breng je mee?
•

Je hebt een afgeronde HBO-opleiding gericht op de Groene Leefomgeving en/of Beheer
Openbare Ruimte aangevuld met professionele (groene) kennis en ervaring van het beheren van de openbare ruimte. Ervaring in het werken met GIS (ArcGis/QGIS of vergelijkbaar) is prettig, maar niet per se noodzakelijk.

•

In je werk ben je gestructureerd, zorgvuldig en kun je de rust bewaren. Je hebt geen
bezwaar tegen (incidenteel) langere werkdagen.

•

Ervaring in het opstellen van aansprekende adviesrapporten (inhoudelijk correct, leesbaar
en bondig kunnen schrijven).

•

Ervaring in het presenteren van plannen en mondeling toelichten van adviezen.

•

Enthousiasme om onze adviesproducten te vernieuwen en door te ontwikkelen.

•

Ervaring in het professioneel werken met OFFICE-pakketten als Excel en Word.

•

Vakinhoudelijke groene, ecologische en/of cultuurtechnische kennis van het professioneel inrichten en beheren van de (openbare) buitenruimte.

•

Enkele jaren werkervaring in zowel zelfstandig als in een team kunnen werken.

•

Flexibel in het omgaan met onverwachte aanpassingen in opdrachten en planningen.

•

Bezit van rijbewijs B.
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Wat bieden wij jou?
Een enthousiast team van 20 professionals in beleid, beheer en monitoring van de buitenruimte.
Afhankelijk van je kennis en ervaring bieden we je een passend salaris.
Bij de functie hoort een inwerkperiode. Bij gebleken geschiktheid zijn er diverse doorgroeimogelijkheden binnen ons bureau.
Onze werktijden zijn flexibel en we bieden de mogelijkheid om vanuit huis te werken en wanneer
nodig gebruik te maken van de overlegruimte en flexplekken op ons kantoor te Veenendaal.

Informatie en Interesse
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met directeur Harte Hartlief, telefonisch
bereikbaar op 06 1657 9978. Kijk ook op onze website www.ecoconsult-gmm.nl voor meer informatie over ons werk.
Spreekt deze functie je aan? Stuur dan je sollicitatiebrief met cv naar personeelszaken@ecoconsult-gmm.nl.

Vertrouwelijkheid gegevens
Eco Consult – Groen, Monitoring & Management vindt jouw privacy belangrijk. We gaan zorgvuldig om met de gegevens die je ons toestuurt. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en
uitsluitend gebruikt voor werving en selectie.
Van kandidaten die niet worden geselecteerd voor deze functie worden de gegevens binnen
een maand na afwijzing vernietigd.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Eco Consult - Groen, Monitoring & Management BV
Plesmanstraat 59-32
3905 KZ Veenendaal
Telefoon: +3185 3038 627
E-mail: info@ecoconsult-gmm.nl
Website: www.ecoconsult-gmm.nl
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