VACATURE
PROJECTLEIDER ECOLOGIE

Al ruim 30 jaar ondersteunt Loo Plan terreineigenaren, beheerders, bestuurders
en bedrijven met adviezen, inventarisaties en planvorming.
Vanwege het toenemende aantal opdrachten (vooral op het gebied van de
Wet natuurbescherming) zijn we op zoek naar een collega-projectleider.
Je hebt ervaring met advisering en rapporteren op het gebied van natuurwetgeving, beheer en inrichting. In jouw adviezen weet je met een heldere en
praktische insteek de groene kwaliteit centraal te stellen. Je bent gedreven, weet
de kwaliteit en planning van de projecten te bewaken en wil graag verder
groeien in het coördineren van projecten en aansturen van collega’s.
Je ziet het daarnaast als een uitdaging om binnen een groeiend team en een
dynamische organisatie jouw brede ecologische kennis in te zetten.
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•
•
•
•
•
•
•

Ecologische/groene opleiding op HBO/WO-niveau
Minimaal enkele jaren aantoonbare relevante werkervaring en de
ambitie om door te groeien
Je hebt lol in het aansturen van veldmedewerkers en junior ecologen
Ervaring met en kennis van natuurwetgeving
Een goede en brede ecologische kennis
Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
In het bezit van een rijbewijs B
Het betreft een functie voor minimaal 32 uur per week

Wat bieden wij
Een kleine organisatie met een collegiale en informele sfeer, waarbij niemand
bang is om -als het nodig is- een tandje bij te zetten. De werkzaamheden zijn
veelzijdig en vragen veel verantwoordelijkheid. Er is ruimte en aandacht om je
kwaliteiten en kennis te ontplooien en verder uit te breiden.
Een gevarieerde baan voor de periode van een jaar, met intentie voor een vaste
aanstelling na deze periode. Salaris is in overeenstemming met de functie en
afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Sollicitatie (voor 28 februari)
Voor nadere informatie kun je bellen met Marko Sinke (directeur: 06-20828807)
of Bart Wouters (projectleider ecologie: 06–23691955).
Je sollicitatie kun je richten aan marko.sinke@looplan.nl.
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