Ervaren stikstofspecialist
(adviseur ecologie)
Vacature
Heb jij een passie voor de natuur en oog voor de toekomst? Begrijp jij hoe het stikstofbeleid er (in de nieuwe Omgevingswet) uit ziet en weet jij dit als specialist te vertalen
naar praktische oplossingen en adviezen? Wil jij je vastbijten in de stikstofvraagstukken
binnen een team van ecologen bij een multidisciplinair bureau en daarnaast ook de ruimte
krijgen om je te verdiepen in andere ecologische vraagstukken? Lees dan snel verder!

Wat ga je doen?
Stikstof is sterk onderhevig aan veranderlijke wet- en regelgeving, welke bovendien juridisch steeds complexer wordt.
Om onze opdrachtgevers zowel op ecologisch als juridisch vlak nog beter te kunnen bedienen bij stikstofvraagstukken
zijn wij voor onze afdeling Ecologie op zoek naar versterking.
Als ervaren stikstofspecialist ben jij het aanspreekpunt voor vraagstukken op het gebied van stikstof en de impact ervan
op onder andere de biodiversiteit. Je weet complexe vraagstukken om te zetten naar uitvoerbare oplossingen. Concreet houdt dit onder andere in dat je:


de emissie voor een plan of project en een referentiesituatie opstelt;



stikstofberekeningen met AERIUS verricht en de uitkomst hiervan toetst aan de referentiesituatie;



ecologische onderbouwing of een Passende Beoordeling verzorgt en de opdrachtgever adviseert bij vervolgstappen;



de opdrachtgever ondersteunt bij de aanvraag van ontheffingen en vergunningen.

Voorbeelden van projecten waarbij jouw expertise kan worden ingezet, zijn:


inrichting en/of ontwikkeling van natuurgebieden;



het opstellen van biodiversiteits- en beheerplannen;



woningbouw en andere ontwikkelingslocaties;



verbeteren of aanleg van de infrastructuur.

Verder ben je enthousiast om je naast stikstofvraagstukken bezig te houden met andere ecologische en/of bodemgerelateerde vraagstukken. Je kunt hierbij denken aan vraagstukken rondom fosfaat, het meewerken aan ecologische
onderzoeken in het kader van de Wet Natuurbescherming en biodiversiteitsvraagstukken. Kortom, een rol waarin jij je
ervaring en expertise breeduit kunt inzetten bij een diversiteit van werkzaamheden.

Waar kom je te werken?
VanderHelm is dé bodembrede dienstverlener met expertises op het gebied van Milieu, Civiel & Infra en Ecologie. Sinds
vorig jaar maakt De Aquanoom ook onderdeel uit van VanderHelm. Hiermee is het segment water ook aan ons dienstenpakket toegevoegd. Je komt te werken op de afdeling Ecologie, dat zich kenmerkt als een team van deskundige
en gepassioneerde collega’s, waarbij een goede werksfeer en collegialiteit centraal staan.

Join the family!
VanderHelm is een (h)echt familiebedrijf, waar betrokkenheid bij het bedrijf en bij onze collega’s hoog in het vaandel
staat. Onze collega’s vormen het belangrijkste werkkapitaal, want zonder 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, zijn
onze belangrijkste waarden als het gaat om personeel. We doen graag een stapje extra om hier ook écht in te investeren. We vinden het prettig om elkaar op kantoor te zien, waarbij deels thuiswerken tot de mogelijkheden behoort.
Onze BRIKS-kernwaarden
Centraal in al ons handelen staan onze BRIKS-kernwaarden:
Betrokken

Ondanks dat we inmiddels zijn uitgegroeid tot een familiebedrijf met meer dan 130 collega’s, hebben
we persoonlijke aandacht voor iedereen. Niemand is bij ons een nummer. We nemen ook echt de tijd
en moeite om elkaar beter te leren kennen. Bijvoorbeeld tijdens de kennismakingsmiddag voor nieuwe
collega’s, de vrijdagmiddagborrel of gewoon bij de koffieautomaat.

Resultaatgericht Met korte lijnen, een aanpakkersmentaliteit en een servicegerichte houding gaan wij altijd voor het
beste resultaat.
Initiatief nemen Je krijgt de ruimte en vrijheid om jezelf verder te ontwikkelen. Een proactieve houding en zelf initiatief
nemen, worden zeer gewaardeerd.
Klantgericht

We zijn flexibel ingesteld en denken vanuit eigen kennis en ervaring graag met de klant mee.

Samenwerken

We denken niet in hokjes; we zijn één geheel. We werken samen en zorgen voor elkaar.

Wie ben jij?
Je bent als stikstofspecialist aangehaakt bij een breed scala aan projecten. Je weet tijdig afstemming met je collega’s
te zoeken en waar nodig kan jij je communicatief goed uitdrukken om de uitkomsten van de onderzoeken ook aan
opdrachtgevers en collega’s helder over te brengen. Je kunt tevens onze BRIKS-kernwaarden toepassen in je werk.
Verder:


beschik je over een relevante HBO-/WO-opleiding;



heb je minimaal 5 jaar relevante werkervaring, waaronder het behandelen van op ecologie en stikstof gerelateerde
complexe (juridische) vraagstukken, het uitvoeren van stikstofdepositieberekeningen en het schrijven van passende
beoordelingen;



heb je gedegen kennis van het ecologische vakgebied, wet- en regelgeving en richtlijnen op het gebied van natuur
en het stikstofbeleid en de bijbehorende landelijke/gemeentelijke procedures;



houd je van aanpakken, ga je secuur te werk en beschik je over goede communicatie vaardigheden;

Enthousiast?
Wil jij de uitdaging aangaan om deze nieuwe functie als ervaren stikstofspecialist binnen onze organisatie in te vullen
en spreekt onze bedrijfscultuur jou aan? Dan komen we graag met jou in contact! Stuur je sollicitatie met CV voor vrijdag
1 juli 2022 naar onze collega Lara van Montfort: l.vanmontfort@vdhelm.nl. Heb je nog vragen? Stel ze gerust!

