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Veldbiologische Werken 

Ecologisch onderzoek en advies 

 

 

 

 

 

Veldbiologische Werken zoekt een Projectmedewerker Ecologie (Junior) 

Wij vragen je inzet bij Rapportage, Adviesaanvraag en Vergunningentraject Wet 

natuurbescherming 

Jij gaat zorgdragen voor: 

✓ Het opstellen van concept-rapportages inclusief foto- en kaartmateriaal voor 

Quickscans Wet natuurbescherming 

✓ Het opstellen van de concept-onderzoeksrapporten 

✓ Het zelfstandig uitvoeren van bureau- literatuur- en brononderzoek  

✓ Het toepassen van de geldende onderzoeksrichtlijnen (kennisdocumenten, 

soortenprotocollen, leidraden e.a.) in rapportages 

✓ Levert bijdrage aan aanvragen Ontheffingen Wet natuurbescherming 

✓ Levert bijdrage aan het voorbereiden van ecologische begeleiding door middel van 

bijvoorbeeld het opstellen van een Ecologische Werkprotocol 

✓ Bewaakt de Kwaliteitscontrole  

✓ Voorbereiden aanvullende onderzoeken en opstellen planning inclusief bewaken van 

planning en onderzoeksfrequenties conform richtlijnen 

✓ Bijhouden van onderzoeksvoortgang en -resultaten  

✓ Documentatie en archief 

 

Vacature Projectmedewerker Ecologie  

(Junior) 
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Vereisten: 

✓ Jij wilt jezelf op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen binnen het 

vakgebied ecologie, bijvoorbeeld door middel van vakliteratuur ter ondersteuning 

van bovengenoemde werkzaamheden 

✓ Je hebt een afgeronde MBO opleiding in Ecologie 

✓ Je bent integer 

✓ Je hebt een proactieve houding betreffende het werkveld Ecologie en Natuur 

✓ Je bezit basiskennis beschermde soorten Wet natuurbescherming, maar leert graag 

meer 

✓ Neemt deel aan locatieonderzoeken ten behoeve van Quickscan Wet 

natuurbescherming 

✓ Indien nodig ben je bereid tot het uitvoeren van ondersteuning bij veld- en 

beheerwerk Ecologie 

✓ Onnodig te zeggen dat jij jezelf op de hoogte houdt van de nieuwste wet- en 

regelgeving Wet natuurbescherming 

Wij bieden: 

✓ Een kleine organisatie met ambitie tot groei 

✓ Een marktconform salaris 

✓ Tijdelijk contract voor 1 jaar op basis van 32 uur 

✓ Zelfstandige uitvoering van werkzaamheden 

✓ Ruime praktijkervaring, gevorderde veldkennis en soortenkennis binnen het 

vakgebied Ecologie 

✓ Ruimte voor je eigen ontwikkeling in het vakgebied Ecologie 

Heb je interesse in deze functie stuur ons dan een motivatie en korte CV. Heb je vragen over 

deze functie, neem dan contact op met R. van Ast, bedrijfsleider; bereikbaar via 

ragna@veldbiologischewerken.eu of telefonisch te bereiken via 06-83956606. 

Je standplaats wordt: Nieuwe Markt 65 G te Roosendaal  
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