
 

 

 

 

 

 

Wat doen wij?  

Wij werken, samen met onze klanten (projectontwikkelaars, aannemers en overheden) aan de ontwikkeling van een 

duurzame leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld door praktisch advies te geven op basis van gedegen onderzoek, of door 

bij te dragen aan de realisatie van een project. 

 

Wie zijn wij?  

VanderHelm is een echt familiebedrijf waar betrokkenheid bij het bedrijf en bij onze collega’s hoog in het vaandel staat. 

De werknemers vormen dan ook het belangrijkste werkkapitaal, want zonder hen staat alles stil. Mensen een kans geven 

om zichzelf te ontwikkelen, hun kwaliteiten te benutten en bovenal zorgen dat ze het naar hun zin hebben; dat zijn 

onze belangrijkste kernwaarden. Vanwege een groeiende behoefte om nog meer bij te dragen aan een groene 

natuurinclusieve leefomgeving zijn wij op zoek naar een stagiair biodiversiteit. 

 

Wat ga je doen?  

Als stagiair marktonderzoek biodiversiteit voer jij een onderzoek uit welke kansen de markt biedt voor vanderhelm op 

het gebied van biodiversiteit. Dit doe je o.a. door:  

• te achterhalen welke (onuitgesproken) behoeftes onze klanten hebben; 

• je te verdiepen in relevante wettelijke verplichtingen en beleidsplannen; 

• koppelkansen te verkennen (denk bijvoorbeeld aan plaagbeheersing of klimaatadaptatie en subsidies); 

• met de ecologen het veld in te gaan tijdens (biodiversiteits)onderzoeken in verschillende biotopen (van 

industrieterrein tot natuurgebied), t.b.v. het inventariseren van kennis en kunde; 

• het uitvoeren van een SWOT-analyse voor VanderHelm, met betrekking op biodiversiteitsadvies. 

De resultaten van het onderzoek vat je onder andere samen in een witboek. 

Tijdens jouw stageonderzoek werk je nauw samen met de ecologen en wordt je begeleid door één van onze 

medewerkers. 

 

 

MARKTONDERZOEK 
BIODIVERSITEIT 
VACATURE HBO/WO-STAGE COMMERCIE / MARKETING 



 

Wie ben jij?  

• Je volgt een opleiding met minimaal HBO werk- en denkniveau op het gebied van commercie en/of marketing 

of je hebt dit gedaan; 

• je vindt het leuk om bij een groeiend familiebedrijf te werken; 

• je bent nauwkeurig en georganiseerd, werkt grotendeels zelfstandig aan de opdracht, maar zoekt op tijd contact 

om de juiste richting te bepalen en ideeën te bespreken; 

• je hebt affiniteit met de natuur en wil enthousiast aan de gang met een duurzame leefomgeving; 

• je bezit goede communicatieve vaardigheden; 

• de periode van de stage is minimaal een half (school)jaar, maar langere periodes zijn ook mogelijk; 

• je bent handig met het MS-office pakket en eventueel met een vormgevingsprogramma. 

 

Enthousiast? 

Past deze stage bij jou? Stuur dan jouw sollicitatie met bijgevoegde CV naar L.vanmontfort@vdhelm.nl. Tijdens een 

gesprek maken we graag kennis met jou en vertellen wij je meer over ons en de stage. Heb je nu al vragen? Neem 

dan gerust contact op met mevrouw L. van Montfort. 

 


