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Silvavir ecologisch advies zoekt een  

JUNIOR FLEXWERKER ECOLOGISCH VELDONDERZOEK, flexibele uren 

 

Ben jij een flexibele junior met eigen vervoer en op zoek naar ecologische veldervaring? 

Ga dan aan het werk bij Silvavir ecologisch advies! 

Silvavir heeft momenteel een hecht team van vier ecologen. In verband met een verwachte toename 

van de vraag naar onze diensten in het voorjaar van 2022 zijn wij op korte termijn op zoek naar een 

nieuwe collega voor de functie van junior flexwerker ecologisch veldonderzoek.  

Je gaat samen op pad met één van onze ervaren collega’s voor het inventariseren en monitoren van 

verblijfplaatsen van beschermde wilde diersoorten. Veelal betreft het werkzaamheden in blokken van 

enkele uren in de avond of nacht. Kortom, goede verdiensten door onregelmatigheidstoeslag en 

perfect te combineren met studie of part time werk.    

Functieomschrijving 

De ecologische onderzoeken die je uitvoert vinden plaats op wisselende locaties in Oost Nederland 

met een nadruk op de regio Arnhem-Nijmegen. Je werkt buiten maar bij regen wordt er niet gewerkt. 

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.   

Ervaring is niet vereist. Je krijgt een training on the job van een ervaren ecoloog. Je werkt nooit alleen 

maar altijd minimaal in duo. Benodigde veldmaterialen zoals een batdetector, zaklamp, verrekijker en 

GIS applicatie voor je smartphone krijg je van ons in bruikleen. De functie start per 1 april 2022 en 

loopt tot 30 september 2022. Tussen half juli en half augustus is het veel minder druk en is er 

gelegenheid om op zomervakantie te gaan. 

Je wordt aangesteld op basis van een nul-uren contract. Dat betekent dat je uren flexibel zijn en we 

die in overleg kunnen inplannen. We verwachten van jouw kant een minimale beschikbaarheid van 3 

avonden per week. Na iedere werkweek geef je je gewerkte uren online aan ons door welke vervolgens 

een week later worden uitbetaald.  

Functie eisen 

- In bezit van rijbewijs en eigen vervoer 

- Woonachtig in de regio Arnhem-Nijmegen 

- 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 eind september ten minste 3x per 

week beschikbaar in de avond en/of vroege ochtend 

- Betrouwbaar, zelfstandig en leergierig  

- Affiniteit met ecologie, ervaring is een pre 

Wat hebben wij jou te bieden? 

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

komt nog eens ergens en in de nachtelijke uurtjes loop je nog wel eens tegen spannende dingen aan.  



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 in je bed te liggen ruften? Stuur dan je CV en een korte 

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

 

http://www.silvavir.com/
mailto:Info@silvavir.com

