VACATURE: STARTEND ECOLOGISCH ADVISEUR
MET GEDEGEN SOORTENKENNIS

Bij CLM werken we aan de verduurzaming van de landbouw en de groene
ruimte. Dat doen we via advies, onderzoek, innovatie, communicatie,
procesbegeleiding en debat. We werken daarin samen met agrarische
natuurverenigingen, terreinbeherende organisaties, agrariërs, overheden,
waterschappen, ketenpartijen, kennisinstituten en maatschappelijke
organisaties. Met onze kennis van beleid én praktijk verbinden we partijen en
zoeken naar concreet handelingsperspectief.
Landbouw en biodiversiteit kunnen goed samengaan, maar botsen soms ook.
Dat staat maatschappelijk breed in de belangstelling. CLM is partner van het
Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
We zoeken een
Startend ecologisch adviseur met gedegen soortenkennis
Houd je van de natuur, en wil je weten hoe het écht zit? Welke insecten,
planten en vogels zijn er nou precies? En hoeveel? En hoe deel je die
resultaten op een aansprekende manier? Welke praktische adviezen kun je
geven? Kun je je verplaatsen in de belangen van de agrariërs en andere
betrokken partijen? Dan maakt CLM graag kennis met jou!
Wat doet het team biodiversiteit van CLM?
In onze projecten werken we aan het verhogen van de biodiversiteit door
agrariërs en andere partijen advies te geven over biodiversiteitsmaatregelen.
Voorbeelden hiervan zijn de aanleg en beheer van akkerranden en
natuurvriendelijke bermen en oevers en het vergroenen van het erf. Om te
zien of de voorgestelde maatregelen bijdragen aan biodiversiteitsherstel,
ontwikkelen we monitoringsmethodieken en tools. Daarbij inventariseren we
soorten om zo effecten van die maatregelen te toetsen. Daarnaast werken we
ook aan de problematiek van doorvergiftiging en faunaschade.
Onze nieuwe collega zal het CLM-biodiversiteitsteam komen versterken en
werkt ook mee aan opdrachten van de teams teelt en veehouderij.

Gevraagde competenties:
•
Brede soortenkennis van planten, vogels, insecten of bereidheid deze te
vergroten
•
Affiniteit met monitoring/veldwerk
•
Analytisch sterk
•
Goed kunnen verwerken, visualiseren en presenteren van data
•
Flexibel, ondernemend en proactief
•
Teamspeler die ook zelfstandig kan werken
•
Bereidheid te willen werken aan gevoeligere fauna dossiers, waarin schade
en beheer van soorten aan de orde zijn (bijv. ganzen)
•
Bekend zijn met SNL en ANLB is een pré
•
Ervaring met ArcGIS of QGIS is een pré
•
Rijbewijs B
Het aanbod:
We bieden een uitdagende baan in een collegiale omgeving, met interessante
ontwikkelingsmogelijkheden, veel eigen verantwoordelijkheid en de vrijheid
om op termijn zelf projecten te ontwikkelen. Je draagt bij aan verduurzaming
van onze omgeving. Salaris is marktconform, afhankelijk van ervaring. De
functie is in eerste instantie voor één jaar voor 28-36 uur per week, met zicht
op een vaste aanstelling. Startdatum in overleg, met voorkeur vanaf 1 februari
2023.
De procedure
Geïnteresseerden kunnen tot en met 18 november 2022 solliciteren op
www.clm.nl/clm/werken-bij
Voor meer informatie over de functie kunt u terecht bij: Annemarie Dekker
0345 470 721, of Roy Gommer 0345 470 770

