VACATURE

Coördinator ‘Ecologisch’
Onderzoek & Advies (32 – 40 uur)

Wie zijn wij?
VanderHelm Bedrijven is dé bodembrede dienstverlener. Wij adviseren, ondersteunen en realiseren voor
onze klanten op het gebied van Milieu, Civiel & Infra en Ecologie. De combinatie van activiteiten maakt ons
onderscheidend en vernieuwend. De afdeling Onderzoek en Advies heeft een uitgebreid dienstenpakket. Je
toekomstige collega’s hebben elk hun eigen specialisme, gericht op bodem, ecologie en landmeten. Hiermee
kunnen wij onze relaties, zoals projectontwikkelaars, aannemers en overheden, ontzorgen op het gebied van
diverse bodembrede vraagstukken. VanderHelm is een echt familiebedrijf en dat zie je overal in terug.
Mensen een kans geven om zichzelf te ontwikkelen, hun kwaliteiten te benutten en bovenal zorgen dat ze
het naar hun zin hebben; dat zijn onze kernwaarden. Vanwege groei en uitbreiding zijn wij op zoek naar een
organisatorisch talent dat onze afdeling Onderzoek en Advies komt versterken.
Wat ga je doen?
Als coördinator (Ecologisch) Onderzoek & Advies bij VanderHelm Bedrijven heb je een afwisselende en
uitdagende functie bij de werkgebieden ecologie en bodem. In het voorjaar en de zomer houd jij je vooral
bezig met de planning, coördinatie en voorbereiding van het ecologisch veldwerk. Waar nodig voer je
ecologisch veldwerk uit (o.a. in de avonduren, bijvoorbeeld om rugstreeppadden, vogels en/of vleermuizen
te inventariseren). In het najaar en de winter voer je diverse bodemgerelateerde werkzaamheden uit, zoals
opstellen van offertes, voorbereiden van het veldwerk, contact houden met veldwerkers op locatie, inzetten
van analyses en het opstellen van rapportages. Uiteindelijk werk jij mee aan een gedegen advies dat aan de
klant gegeven kan worden.
Wie ben jij?
Je bent enthousiast, wilt graag met deze baan aan de slag, bent goed in organiseren en plannen en hebt
affiniteit met natuur en milieu. Maak werk van je talent, wij zijn op zoek naar jou! Pak je kans bij VanderHelm
Bedrijven als:
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Je hebt HBO werk- en denkniveau.
Je hebt pragmatisch inzicht en bent goed in plannen en organiseren.
Je beschikt over goede communicatieve en commerciële vaardigheden.
Je bent punctueel, geordend en werkt gestructureerd.
Zowel zelfstandig werken, als werken in een team vind je leuk.
Beschikking over basiskennis van ecologie is een pré.
Werkervaring of een relevante opleiding in de branche van ecologie/bodem is een pré.

Enthousiast?
Ben jij de Coördinator/Adviseur (Ecologisch) Onderzoek & Advies die ons team komt versterken? Tijdens een
gesprek maken we graag kennis met jou en vertellen wij meer over ons en over deze functie. Stuur je
sollicitatie met bijgevoegde CV naar K.orie@vdhelm.nl. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met
mevrouw K.E. Orie-Vreugdenhil via het telefoonnummer 010-2492460.
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