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Vacature:  
Werkstudent Natuurinclusief Bouwen en Communicatie 
 
Bedrijf:    Nest Natuurinclusief B.V. 
Locatie:  Rotterdam en online 
Start:    z.s.m. 
Inzet:    16-24 uur per week 
 
 
 
Help jij ons verhaal echt goed over te brengen? 
 
‘Natuurinclusief bouwen’ is een populair onderwerp dat veel aandacht krijgt van 
architecten, projectontwikkelaars en gemeentes. Het gaat over het bouwen met en voor de 
natuur. Zo zorgen we dat we leefbare, gebouwde omgevingen realiseren voor mens en dier. 
 
Nest laat zien hoe de natuur een oplossing kan zijn om o.a. schaduw te brengen, 
wateroverlast tegen te gaan, mensen samen te brengen en stress weg te nemen. En 
natuurlijk: hoe onze gebouwde omgeving een plek voor dieren en meer biodiversiteit kan 
zijn. 
 
We zijn doorgaans de schakel tussen ecologen en architecten, en zorgen dat de kennis van 
de een de ontwerpen van de ander beter maakt. Daarvoor is het belangrijk dat hoe we 
onze boodschap overbrengen gemakkelijk te begrijpen is, er goed uit ziet en dat het 
anderen inspireert.  
 
Hou jij ervan om je presentaties en werk mooi op te maken, te zorgen dat je verhaal goed 
over komt en ben je handig in het verbeelden van onze adviezen in mooie figuren en 
(ontwerp)tekeningen? Dan zoeken we jou! 
 
 
Wat ga je doen? 
 

1. De Nest huisstijl ontwikkelen en bewaken: Bij Nest maken we veel documenten en 
presentaties voor architecten, ontwikkelaars, gemeentes en eigenaren van terreinen. 
De komende tijd willen we zorgen dat we een passende en aantrekkelijke huisstijl 
ontwikkelen die we in ieder project kunnen gebruiken. Daarbij willen we zorgen dat 
onze documenten goed verzorgd zijn en een duidelijke opbouw hebben die we keer 
op keer als basis kunnen gebruiken. In deze rol ben jij verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen van deze huisstijl en de voor een goede basis van onze documenten. 
 

2. Social Media: Bij Nest zijn we volop in beweging en mogen we aan hele mooie 
projecten werken. We leren ook nog iedere dag een hoop door het gewoon te 
doen. De kennis die we opdoen delen we het liefst met iedereen, zodat anderen ook 
aan de slag kunnen om de natuur terug te brengen in onze steden en dorpen. 
Daarvoor zetten we Linkedin in en delen we veel via onze eigen website. In ons team 
ben jij verantwoordelijk voor het schrijven, opmaken en geregeld posten van 
relevante content. 
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Wat we zoeken 
o Een student die affiniteit heeft met de natuur en architectuur; 
o Een combinatie van creativiteit en handigheid met Powerpoint en social media; 
o Ervaring met Canva, Photoshop en/of Indesign is een pre; 
o Iemand die zelfstandig kan werken en niet bang is om vragen te stellen; 
o Je studeert in de richting van (landschaps)ontwerp, industrieel ontwerp, ecologie, 

architectuur, bouwkunde, communicatie of een soortgelijke studie; 
o Je zit in je 3e of 4e jaar. 
 
 
Wat we jou bieden 

o Een passend salaris 
o Flexibele werktijden (deels werken in de avonduren of weekend is geen probleem) 
o 25 vakantiedagen en 8% vakantiegeld bij een fulltime dienstverband 
o Een gezellig, klein team om samen mee te werken 
o Een waardevolle bijbaan die je CV zal verrijken 

 
Ons kantoor is in hartje Rotterdam vlakbij station Blaak. 
 
 
Heb je interesse?  
Stuur je CV, een aantal voorbeelden van je werk (social media posts, beelden, werkstukken), 
en een korte motivatie over waarom je goed zou passen bij deze rol en graag wil werken bij 
Nest.  
 
Heb je nog vragen, bel dan gerust. 
  
Nest Natuurinclusief B.V. | Ingrid Sloots | Directeur en Natuurinclusief Adviseur 
ingrid@nestnatuurinclusief.nl | 0615151301 
 


