
 

 

6 januari 2020 

Silvavir ecologisch advies zoekt een 

MEDIOR ECOLOOG / PROJECTLEIDER ECOLOGIE, 32 uur per week 

 

Ben jij een ervaren ecoloog en op zoek naar een nieuw avontuur met veel eigen vrijheid? 

Breng Silvavir ecologisch advies dan naar een hoger niveau! 

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 medior ecoloog. We werven momenteel ook een junior 

ecoloog en junior flexwerkers ecologisch veldonderzoek. 

Functieomschrijving 

Je neemt binnen je nieuwe functie een projectleidersrol aan en gaat zelfstandig aan de slag met 

ecologische projecten. Je leidt projecten van A tot Z; van acquisitie tot de eindrapportage. Het 

aansturen van junior collega’s en vrijwilligers is onderdeel van jouw takenpakket en 

verantwoordelijkheden. Je springt daar waar noodzakelijk bij met uitvoer van veldonderzoek. In het 

hoogseizoen van half mei tot half juli en van half augustus tot begin oktober voer je zelfs regelmatig 

samen met collega’s vleermuisonderzoeken uit.  

Je hebt veel vrijheid om eigen projecten op te zetten. Hiervoor maak je handig gebruik van je 

bestaande netwerk en ga je actief nieuwe contacten aan. Met zelfvertrouwen geef je workshops of 

een presentatie. Ieder project heeft bij ons een team met unieke wisselende rollensamenstelling wat 

kan variëren van projectleider tot administratieve ondersteuning. Je past je hier gemakkelijk op aan. 

We zijn een klein bureau wat betekent dat de lijntjes kort zijn en het de toon van het onderling contact 

van groot belang. We beschikken niet over een kantoor met een vaste werkplek. Onze overleggen 

plannen we in een rustige horecagelegenheid en we werken wekelijks samen op locatie. Het grootste 

deel van jouw tijd werk je echter vanuit huis. Dat brengt veel vrijheid maar ook een grote 

verantwoordelijkheid met zich mee.  

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 regelmatig en flexibel op onregelmatige tijden inzetbaar bent. Je wordt aangesteld op basis van 

een jaarcontract voor 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   

- Minimaal drie jaar full-time werkervaring in een vergelijkbare functie in het ecologisch werkveld  

- Je beschikt over een eigen netwerk van potentiële partners en opdrachtgevers 

- Een afgeronde opleiding HBO Bos- en Natuurbeheer, toegepaste biologie of gelijkwaardig 

- Zeer sterk gevoel van verantwoordelijkheid 

- Goede communicatieve vaardigheden en beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord 

en geschrift  

- Betrouwbaar, zelfstandig en flexibel zijn kernwoorden voor jou 

- 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 3x per 

week beschikbaar in de avond en/of vroege ochtend 

Wat hebben wij jou te bieden? 

Een afwisselende baan in de ecologie binnen een jong en hecht team.  Je werkt zeer nauw 

persoonlijk samen met je collega’s en de lijntjes houden we kort. Je mag een marktconform salaris 

verwachten en de vrijheid om je eigen uren in te delen. Alle benodigde materialen voor het efficiënt 

en ergonomisch uitvoeren van je functie krijg je van ons in bruikleen. De functie is een uitgewezen 

kans om ervaring verder uit te bouwen met het leiden van projecten en het aansturen van collega’s 

en vrijwilligers. Je eigen projecten geef je vorm met ruimte voor een niet-commerciële insteek. Wij 

denken jou voor lange termijn aan ons te binden. 

Over Silvavir ecologisch advies 

Wij zijn een klein ecologisch adviesbureau gespecialiseerd in faunawerk. Onze opdrachtgevers 

bevinden zich in zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid en we zijn vaste partner van de bird-

control afdeling van een grote luchthaven. We werken regelmatig samen met vrijwilligers in 

burgerparticipatieprojecten. Natuurbescherming en -educatie zijn voor ons belangrijker dan 

commerciële doelstellingen. Pragmatisch denken komt het draagvlak voor natuur ten goede. We 

hanteren een horizontale hiërarchie en houden van een informele werksfeer. Lees meer over wat wij 

doen op onze website www.silvavir.com. 

Ben jij op zoek naar vrijheid en de mogelijkheid voor het leiden van je eigen ecologische projecten? 

Stuur dan je CV en een korte motivatie naar Info@silvavir.com of bel met Sil op tel. 0654376380  
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