
 

 

6 januari 2020 

Silvavir ecologisch advies zoekt een 

JUNIOR ECOLOOG / VELDMEDEWERKER, 32 uur per week 

 

Ben jij een leergierige junior ecoloog met een passie voor zoogdieronderzoek? 

Wordt dan onderdeel van ons team bij Silvavir ecologisch advies! 

Silvavir heeft momenteel een hecht team van drie ecologen. In verband met vertrek van een collega 

en een verwachte toename van de vraag naar onze diensten in 2020 zijn wij op korte termijn op zoek 

naar een nieuwe collega voor de functie van junior ecoloog. We werven momenteel ook een medior 

ecoloog en junior flexwerkers ecologisch veldonderzoek. 

Functieomschrijving 

De werkzaamheden die je gaat uitvoeren bestaan uit het ecologische veldonderzoeken, het aansturen 

van vrijwilligers, het schrijven van teksten en allerhande werkzaamheden binnen ons bureau. Je krijgt 

bij Silvavir zeer veel vrijheid en dus ook een grote verantwoordelijkheid.  

De ecologische onderzoeken die je uitvoert vinden plaats op wisselende locaties door Nederland. Je 

werkt hoofdzakelijk buiten waar je helpt bij inventarisatie- en monitoringsonderzoeken die zijn gericht 

op zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Met je smartphone en onze mobiele GIS-applicatie 

breng je belangrijke ecologische gegevens in kaart. Het kaartmateriaal wordt gebruikt voor 

bescherming van de doelsoorten die je inventariseert.  

Je gaat tijdens veldonderzoek samen op pad met één van onze ervaren collega’s. Je krijgt een training 

on the job. In het voor- en najaar betreffen de veldwerkzaamheden geregeld blokken van enkele uren 

in de avond of nacht ten behoeve van vleermuisonderzoek. Bij werkzaamheden in de late uurtjes krijg 

je een interessante onregelmatigheidstoeslag. Ook wildcamerawerk maakt deel uit van je 

veelvoorkomende werkzaamheden. Alle benodigde veldmaterialen krijg je van ons in bruikleen. 

Ervaring met ecologisch onderzoek is niet noodzakelijk maar wel een pré.  

De functie start per direct maar kan ook uiterlijk 1 april 2020 ingaan. Van half mei tot half juli én van 

half augustus tot begin oktober hebben we piekperiodes met veel veldwerk waarin van je wordt geacht 

dat je zeer regelmatig en zeer flexibel op onregelmatige tijden inzetbaar bent. Je wordt aangesteld op 

basis van 32 uur per week met de intentie tot een vast dienstverband.  

Functie eisen 

- In bezit van rijbewijs en eigen vervoer 

- Woonachtig in het Oosten van Nederland    

- Bereid om in de avond en/of vroege ochtend samen met een collega op pad te gaan voor 

veldonderzoek in blokken van enkele uren 

- In de piekperiodes half mei tot half juli én van half augustus tot begin oktober ten minste 4x per 

week beschikbaar in de avond en/of vroege ochtend 

- Betrouwbaar, zelfstandig en leergierig  

- Affiniteit met ecologie, ervaring is een pre 

- Afgeronde opleiding in het groen 

- HBO werk- en denkniveau  



Wat hebben wij jou te bieden? 

Een avontuurlijke baan die je veel waardevolle ervaring oplevert in het ecologisch werkveld. Je wordt 

onderdeel van een hecht team waar humor heel belangrijk is en flexibiliteit vanzelfsprekend. Je krijgt 

de kans krijgt om je bij ons te ontpoppen tot ervaren ecoloog in onze harde kern.   

Over Silvavir ecologisch advies 

Silvavir ecologisch advies is een klein bureau dat wordt gerund door Sil en Roy vanuit het oosten van 

het land. We zijn gespecialiseerd in zoogdieronderzoek en GIS. Sinds 2010 zetten wij onze kennis en 

ervaring in om te werken aan het ecologisch evenwicht tussen mens en natuur. De naam zegt het al 

‘Silva’ staat in het Latijn voor bos en ‘Vir’ voor mens. Lees meer over wat wij doen op onze website 

www.silvavir.com. 

Ga jij liever op avontuur uit in plaats van elke dag op kantoor te zitten verstoffen? Stuur dan je CV en 

een korte motivatie naar Info@silvavir.com of bel met Sil op tel. 0654376380 
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