
 

Adviseur Ecologie - Soortbescherming 
Groene Vacature 
 
ECOquickscan zoekt voor hun kleine, maar enthousiaste en gezellige team een adviseur ecologie, bij voorkeur met relevante 
werkervaring, op het gebied van soortenbescherming. Het betreft een leuke, gevarieerde baan, waarbij je als adviseur veel in 
het stedelijk gebied werkt voor bedrijven die project- of locatieontwikkeling voor ogen hebben. Hiertoe behoren bijvoorbeeld 
projectontwikkelaars, adviesbureaus en woningbouwcoöperaties. In deze projecten ben je betrokken bij het volledige traject 
van quick scan tot uitvoering. 
Wij werken als bureau veel aan maatschappelijke actuele vraagstukken zoals het verduurzamen van sociale huurwoningen 
en transformeren van (kantoor)gebouwen. Naast het behoud van biodiversiteit draag je door te werken bij ECOquickscan 
ook bij aan het behalen van doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, klimaat en een sociale samenleving. 
 
ECOquickscan is een landelijk opererend landschaps- en ecologisch adviesbureau gevestigd in Loo Gelderland (nabij Arnhem). 
ECOquickscan adviseert en doet onderzoek voor onder andere woningbouwverenigingen, gemeenten, stedenbouwkundige bureaus, 
ingenieursbureaus en aannemers. ECOquickscan heeft veel persoonlijk contact met haar opdrachtgevers en een langdurige 
werkrelatie. Onze adviezen richten zich voornamelijk op landschap, ecologie, natuurwetgeving en duurzaamheid.  
 
De werkzaamheden bestaan onder andere uit: 
• Het zelfstandig uitvoeren van het traject van quick scan tot de uitvoering; 
• Het beantwoorden van vraagstukken binnen de ecologie en natuurwetgeving; 
• Het meewerken aan complexen projecten (bijvoorbeeld een SMP of generieke ontheffing); 
• Daarnaast is er, afhankelijk van kennis, ervaring en wensen, ruimte voor verbreding van de voorstaande werkzaamheden. 
 
Jouw eigenschappen en kenmerken: 
• Je hebt een HBO- of WO-opleiding; 
• Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie; 
• Je wilt 32-40 uur per week werken; 
• Je hebt een brede soortenkennis en kennis van de Wet natuurbescherming; 
• Je hebt goede adviesvaardigheden en bent klantgericht; 
• Je kunt je verplaatsen in de opdrachtgever en spreekt zijn taal; 
• Je kunt je bevindingen goed rapporteren en begrijpelijk uitleggen aan de klant; 
• Je bent creatief, gestructureerd, pragmatisch en oplossingsgericht. 
 
ECOquickscan biedt: 
• Een jaarcontract met de intentie tot verlenging en omzetting in een 

vast contract; 
• Een leuke, afwisselende baan met groeipotentie;  
• Een marktconform salaris; 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 
• Flexibiliteit in werktijden met de mogelijkheid om thuis te werken; 
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 
 

Reageren op deze vacature? 
Wil je meer weten over de werkzaamheden 
die bij deze functie horen. Neem dan contact 
op met Haico van der Burgt via LinkedIn of 
telefonisch op 0316 – 84 93 90. Hij 
beantwoordt graag je vragen. 
 
Solliciteren?  
Stuur je brief en cv per e-mail aan 
maaike@ecoquickscan.nl. 
Reageer zo spoedig mogelijk! 
 

 


