Junior ecoloog
Vacature (32 – 40 uur)

Wie zijn wij?
VanderHelm is een echt familiebedrijf waar betrokkenheid bij het bedrijf en bij onze collega’s hoog in het vaandel staat.
Onze mensen vormen dan ook het belangrijkste werkkapitaal, want zonder onze mensen 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. Wij zijn met recht trots op onze collega’s en onze collega’s zijn trots om voor
VanderHelm te werken. Vanwege groei en uitbreiding zijn wij op zoek naar een junior ecoloog.

Wat doen wij?
In ons team ecologie werken we aan uiteenlopende projecten zoals monitoren en verhogen van biodiversiteit, het
duurzaam (ecologisch) herinrichten van parken, het aanleggen van nieuwe infrastructuur en het verduurzamen van
woningen, rekening houdend met zowel onbeschermde als beschermde soorten. 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. Bij onze afdeling ecologie variëren de werkzaamheden sterk, zowel opdrachtgevers, ontwikkelingen
als wensen van opdrachtgevers zijn divers en maken elk project een nieuwe uitdaging.

Wat ga je doen?
Als junior ecoloog heb je een afwisselende functie en lever je een bijdrage aan een duurzame leefomgeving. In deze
functie voer je diverse werkzaamheden uit zoals:
•

In het veldwerkseizoen (de periode van februari tot oktober) voer je in teamverband veldwerk uit, waaronder ’s
avonds en ’s nachts.

•

Het veldwerk bestaat onder andere uit het uitvoeren van soortgerichte onderzoeken, ecologische quickscans,
ecologische (broedvogel) inspecties, advies geven aan opdrachtgevers en ecologische begeleiding (o.a. afvissen
en (on)geschikt maken van gebouwen).

•

Je zet jouw soortenkennis en ervaring in om een opdrachtgever volledig te ontzorgen.

•

Je begeleidt het gehele adviestraject, van (ecologische) quickscan tot en met ontheffingsaanvraag en
ecologische begeleiding, waarbij vertraging in relatie tot de Wet natuurbescherming tot een minimum beperkt
wordt en klanten optimaal worden ontzorgd.

•

Het uitvoeren en interpreteren van veldwerk samen met collega’s onder begeleiding van ervaren ecologen.

•

Het geven van biodiversiteitadviezen op het juiste moment in een (ontwikkel) proces.

Bij het uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden werk je nauw samen met de andere (ervaren) ecologen van onze
afdeling ecologie.

Wie ben jij?
•

Je vindt het leuk om bij een groeiend familiebedrijf te werken op een gezellige afdeling.

•

Je bent nauwkeurig, assertief en slim (minimaal HBO werk- en denkniveau).

•

Je beschikt over een sterk analytisch denkvermogen.

•

Je bent klant- en resultaatgericht en bezit goede communicatieve vaardigheden.

•

Je hebt veldkennis van diverse soorten flora en fauna.

•

Je hebt bij voorkeur (werk) ervaring van minimaal een jaar in het ecologisch vak.

•

Je bent in het bezit van rijbewijs B.

•

Je kan goed zelfstandig werken, maar weet op de juiste momenten hulp van collega’s in te schakelen.

•

Je voelt je helemaal thuis in een enthousiast team waarin iedereen zijn eigen passie heeft en elkaar aanvult in
ecologische kennis.

Enthousiast?
Ben jij de junior ecoloog die ons team wil komen versterken? Tijdens een gesprek maken we graag kennis met jou
en vertellen wij je meer over ons en de functie. Stuur jouw sollicitatie met bijgevoegde CV naar
L.vanmontfort@vdhelm.nl. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met mevrouw L. van Montfort.

