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Vacature: Adviseur Ecologie en Natuurinclusief Bouwen 
 
 
Functieomschrijving 
Zoek je een uitdagende baan waarbij je jouw ecologische kennis kunt inzetten bij 
natuur-inclusieve bouwprojecten en waar veel ruimte is voor jouw eigen ontwikkeling? 
Dan hebben wij de ideale functie voor jou!  
 
De uitdaging  
Als adviseur ecologie ga je samenwerken aan projecten die bijdragen aan het behoud 
en vooral aan de versterking van de natuur in de gebouwde omgeving. Jij onderzoekt 
en brengt in kaart wat er mogelijk is op een locatie. Als ecoloog heb je kennis van 
ecologie, de wet natuurbescherming en kansen voor biodiversiteit, en heb je veel zin 
om je hierin verder te ontwikkelen. Je bent een echte ecoloog met een groen hart, 
maar je bent ook graag samen in een project bezig waarbij je op zoek gaat naar 
nieuwe mogelijkheden voor versterking van ecologische waarden. Je hebt gevoel voor 
vraagstukken in de gebouwde omgeving en denkt graag vanuit kansen en 
mogelijkheden in plaats van vanuit problemen en uitdagingen. Je wilt in jezelf en in 
collega’s investeren om zodoende een optimale samenwerking van het team en 
opdrachtgevers te realiseren. Wij bieden dus volop ruimte voor eigen initiatieven en het 
volgen van een groen hart. 
 
 
Functie-eisen 

• Een gerichte opleiding op HBO/WO niveau, bijvoorbeeld HAS, Larenstein of 
Wageningen Universiteit; 

• Starter tot max 5 jaar werkervaring; 
• Gedrevenheid om kansen te zien en te benutten om biodiversiteit en 

ecologische waarden te versterken; 
• Een zelfstandige en ondernemende werkhouding, maar zeker ook een 

teamplayer; 
• Een vernieuwende blik en open-minded; 
• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden; 
• Beheersing van MS Office (m.n. Word, Excel, Powerpoint); 
• In bezit van rijbewijs B. 

 
 
Bedrijfsprofiel 
Nest is continue op zoek naar kansen om meer natuur aan de gebouwde omgeving toe 
te voegen. Onze natuur-inclusieve adviseurs en ecologen laten zien wat er mogelijk op 
een projectlocatie. Ook brengen we in kaart wat vanuit gemeentelijk, natuurinclusief 
beleid en de wet natuurbescherming gerealiseerd moet worden. Onze natuur-inclusieve 
ontwerpen realiseren vervolgens een beter leefklimaat voor mens en dier in de 
gebouwde omgeving. 
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Aanbod 
• Een goed basissalaris; 
• Goede arbeidsvoorwaarden; 
• Ontwikkeling en groei binnen de organisatie; 
• Een leuk team van enthousiaste, leergierige en ondernemende collega’s; 
• Een goede werk-privébalans dankzij soepele regelingen voor arbeidsduur, 

werktijden en thuiswerken. 
 
 
Locatie: Rotterdam met mogelijkheid om vanuit huis te werken. 
 
 
Uren: In overleg: 16 uur tot 32 uur per week 
 
 
Contractvorm: Loondienst of ZZP-verband zijn beide bespreekbaar 
 
 
Solliciteren 
Heb je interesse in deze functie en wil je solliciteren? Stuur dan je CV en een 
motivatiebrief naar info@nestnatuurinclusief.nl o.v.v. ‘Vacature: Adviseur Ecologie’. 
 
 
Contact 
Heb je nog vragen? Bel of mail gerust. 
Ingrid Sloots | ingrid@nestnatuurinclusief.nl| 0615151301 


