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Vacature: Projectadviseur Natuurinclusief Bouwen 
 
 
 
Functieomschrijving 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het maken van ontwerpen en rapportages 
en het opstellen en geven van adviezen bij project- en gebiedsontwikkelingen. Je zal 
nauw samenwerken met het team van architecten, de projectleider en de ecoloog, 
waarbij je sparringspartner bent voor zowel architect als de landschapsarchitect. Als 
natuurinclusief specialist adviseer je hoe de natuur maximaal in te zetten in een project 
om bij te dragen aan de leefomgeving van mens en dier. Je zorgt voor een effectief en 
praktisch eindresultaat voor je opdrachtgevers. Je hebt gevoel voor vraagstukken in de 
gebouwde omgeving en denkt graag vanuit kansen en mogelijkheden in plaats van 
vanuit problemen en uitdagingen. Je bent een betrouwbare contactpersoon voor 
interne en externe projectteams. Je bent in staat om landschaps- en ecologievragen in 
samenspraak met adviseurs van andere disciplines te beantwoorden. Je wilt in jezelf en 
in collega’s investeren om zodoende een optimale samenwerking van het team en 
opdrachtgevers te realiseren. 
 
 
Functie-eisen 

• HBO of WO diploma in de richting van Landschap & Tuinarchitectuur, 
Bouwkunde, Architectuur, Natuur en Milieukunde of een soortgelijke opleiding; 

• Gedrevenheid om kansen te zien en te benutten om ecologische en andere 
waarden te versterken;  

• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden; 
• Een zelfstandige en ondernemende werkhouding, maar zeker ook een 

teamplayer die graag wil werken in grotere projecten;  
• Beheersing van MS Office (m.n. Word, Excel, Powerpoint); 
• Een creatieve, gedreven, resultaatgerichte duizendpoot die zichzelf wil 

ontwikkelen. 
 
 
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. 
 
 
Aanbod 
 

• Een goed salaris; 
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden; 
• Ontwikkeling en groei binnen de organisatie; 
• Een leuk team van enthousiaste, leergierige en ondernemende collega’s; 
• Een goede werk-privébalans. 
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Locatie: Rotterdam, Den Haag of Apeldoorn met mogelijkheid om vanuit huis te 
werken. 
 
 
Uren: In overleg: 16 uur tot 32 uur per week 
 

 
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. ‘Sollicitatie: Projectmanager’. 
 
 
Contact 
Heb je nog vragen? Bel of mail gerust. 
Ingrid Sloots | ingrid@nestnatuurinclusief.nl | 0615151301 

 


