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Senior adviseur ecologie (24- 40 uur per week) 
 

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan als adviseur ecologie? Wij zijn dan naar jou op zoek! 
 

ARA Adviesburo B.V. is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van omgevingsmanagement,  
vergunningen, ruimtelijke ordening, ecologie, duurzaamheid en milieu. Wij leveren onze diensten en 

producten zowel aan de opdrachtnemer- als opdrachtgeverszijde. Of het nu gaat om het verbinden 

van windparken, verbeteren van natuurgebieden, aanleg van kabel- en leidingnetwerken, onderhoud 

en reconstructie van infrastructuur of versterking van dijken: Bij ARA Adviesburo B.V. zetten wij ons 

dagelijks in om voor onze klanten een heldere kijk op omgeving te bieden en een verbindende schakel 

te zijn tussen project en omgeving. Voorbeelden van projecten waarop wij werken zijn Hollandse Kust 

(Noord, West Alpha en West Bèta), N307 Roggebot – Kampen, Versterking Markermeerdijken en 

Verbetering Regionale Keringen Mark-Dintel-Vliet. 

 

Wij zijn per direct op zoek naar een senior adviseur ecologie voor ons Team Ecologie. Afhankelijk van 

je kennis en ervaringsniveau werk je onder de teamleider ecologie. Je werkt in teamverband samen 

met andere ecologen en specialisten aan verschillende projecten.  

 

Dit ga je in deze functie doen: 

 Het voorbereiden, plannen, uitvoeren en rapporteren van ecologisch (veld)onderzoek naar 

beschermde natuurwaarden;  

 Het bijdragen aan en opstellen van: 

 toetsingen in het kader van de Wet Natuurbescherming en natuurbeleid; 

 werkprotocollen om bescherming van flora en fauna tijdens projecten te waarborgen; 

 inpassings-, beheer- en onderhoudsplannen om natuur te ontwikkelen en te  

behouden; 

 Het assisteren van: 

 andere teamleden bij hun werkzaamheden (bijvoorbeeld assistentie bij veldonderzoek of 

het schrijven van onderdelen van toetsingen, werkprotocollen en plannen); 

 andere teams bij hun werkzaamheden (bijvoorbeeld bij vergunningaanvragen, 

stakeholdersbijeenkomsten of onderbouwingen); 

 Advies geven en deelnemen in projectteams van onze klanten; 

 

Wij bieden je: 

 Een goed salaris met een helder toekomstperspectief qua groei; 

 Een jaarcontract met proeftijd van 2 maanden, wat na dat jaar bij goed presteren omgezet 

wordt naar een vast contract; 

 Diverse secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder deelneming in de pensioenregeling, 

laptop van de zaak en reiskostenvergoeding); 
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 de mogelijkheid om onderzoek te doen op de meest bijzondere en mooiste plekken in 

Nederland; 

 flexibele werktijden en de mogelijkheid om naast ons kantoor in het Zuid-Hollandse 

Numansdorp ook gedeeltelijk vanuit huis te werken; 

 een informele werksfeer waar jij als persoon de benodigde ruimte krijgt je optimaal te 

ontwikkelen; 

 coaching, begeleiding en opleidingen om je verder te ontwikkelen als professional; 

 veel ruimte voor eigen inbreng en ideeën.  

 ervaren en gedreven collega’s die voor elkaar klaar staan; 

 bij gewenste prestaties een vast dienstverband. 

 

 

Wij vragen hiervoor een kandidaat die: 

 Minimaal een HBO-opleiding op het gebied van Nederlandse ecologie heeft; 

 Minimaal 5 jaar werkervaring heeft, kennis van GIS en/of ervaring met soortgericht onderzoek 

is een pré; 

 kennis heeft van de Wet Natuurbescherming en beschermde natuurwaarden in Nederland; 

 beschikt over rijbewijs B; 

 leergierig en nieuwsgierig is, waarbij je openstaat voor verdieping en verbreding van je kennis; 

 interesse heeft in de GWW-sector (Grond-, Weg- en Waterbouw); 

 in staat is om kwaliteitsgericht te werken; 

 zowel in teamverband als zelfstandig kan werken aan opdrachten; 

 beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 

Interesse in de functie van Adviseur Ecologie bij ARA Adviesburo B.V.? Reageer nu met je CV en 

motivatie via p.bakelaar@ara-adviesburo.com. 

 

Wil je meer informatie over de openstaande functie? Neem dan contact op met Patrick Bakelaar (06-

57326980). 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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