Adviseur ecologie (24- 40 uur per week)
ARA Adviesburo B.V. is een bedrijf dat gespecialiseerd is in omgevingsadvies en -management en
daaraan gerelateerde werkvelden. De pijlers van onze organisatie worden gevormd door de
werkvelden Omgeving, Ecologie, Vergunningen & Ruimtelijke Ordening en Milieu & Duurzaamheid.
Wij adviseren en ondersteunen overheden en aannemers bij de voorbereiding en uitvoering van met
name infrastructurele projecten.
Wij zijn per direct op zoek naar een medior/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.

Je werkzaamheden zullen met name bestaan uit:
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).
Het, bij gebleken geschiktheid, leiding gaan geven aan het Team Ecologie.

Wij bieden:
Naast een marktconform salaris en diverse secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder deelneming
in de pensioenregeling, laptop van de zaak, reiskostenvergoeding) bieden wij jou:
De mogelijkheid om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan Nederland op projecten
zoals, GOVA-projecten, Uitbreiding Sluis Eefde, Dijkversterking Afsluitdijk, Markermeerdijken
en Meerjarig onderhoudsprojecten; Testen nieuwe technieken energietransitie in ecologisch
perspectief, etc.;
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;
ervaren en gedreven collega’s die voor elkaar klaar staan;
bij gewenste prestaties een vast dienstverband.
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Wij zoeken 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 (Medior/Senior) 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 (0657326980).
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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