Vacature ecoloog
Weet jij wat het juiste leefgebied is voor de grutto en hoe je de ecologische kwaliteit van botanische
hooilanden kunt verbeteren? Dan is deze vacature misschien wat voor jou.
Collectief Rivierenland (Coöperatieve Agrarische Natuurbeheervereniging Collectief Rivierenland U.A.)
speelt een centrale rol in het vernieuwde stelsel van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer
(ANLb). Het Collectief ontvangt op basis van Europese richtlijnen subsidie van de provincie en sluit
contracten met haar deelnemers om agrarisch natuurbeheer vorm te geven.
Het stelsel van het ANLb is resultaatgericht. Als Collectief moeten wij samen met de agrarische
natuurverenigingen in het gebied zorgen voor een versterking van de ecologische kwaliteit van het
landelijk gebied. De weidevogels, akkervogels, amfibieën en de kruidenrijkdom van hooi- en
graslanden zijn hiervoor belangrijke indicatoren. Het zorgdragen voor de juiste leefgebieden voor deze
planten en dieren vraagt specialistische kennis en de capaciteit om ecologische einddoelen om te
zetten in concrete beheermaatregelen.
Wij zijn op zoek naar een ecoloog die binnen het Collectief Rivierenland invulling kan geven aan een
breed en divers takenpakket. Naast het opstellen van beheerstrategieën is de ecoloog o.a.
verantwoordelijk voor veldcontroles, de bewaking van de kwaliteit alsmede het adviseren van de
veldcoördinatoren omtrent ecologie.
Collectief Rivierenland zoekt een ecoloog, met de volgende functiebeschrijving:
Functiebeschrijving:
-

Adviseert omtrent ecologische vraagstukken en ondersteunt het team met kennis en advies;
Draagt zorgt voor het opstellen van de beheerstrategie t.b.v. agrarisch natuurbeheer;
Levert een inhoudelijke bijdrage aan de monitoring en analyseert monitoringsgegevens;
Stuurt op basis van monitoring het beheer bij om ecologische doelen te behalen;
Stelt beheerplannen en ecologische onderbouwingen op;
Voert veldinventarisaties uit.

Functie-eisen:
-

Enthousiast en affiniteit met agrarisch natuurbeheer;
Werkervaring als ecologisch adviseur;
HBO werk- en denkniveau;
Kan de vertaalslag maken van doelen naar beheermaatregelen;
Kan zelfstandig werken.

Arbeidsvoorwaarden:
-

De werkzaamheden vinden plaats op basis van een dienstverleningsovereenkomst (ZZP);
Urenbesteding jaarlijks circa 200 uur, rekening houdend met een onevenredige verdeling van
uren gedurende het jaar.

Informatie over deze vacature is te verkrijgen bij Harm Peter de Vries, e-mail:
regiocoordinator@rivierenland.nl of telefoon: 06-15476025. Solliciteren op deze vacature kan tot
en met 11 september 2019 door het sturen van uw cv en motivatie per email aan:
voorzitter@collectiefrivierenland.nl

