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Door toenemende vraag van onze klanten zijn wij opzoek naar een enthousiast teamlid.
Schrijf jij graag aan groenplannen en wil je meehelpen aan adviezen? Wil jij je groenkennis kwalitatief
omzetten in praktische beheer- en beleidsplannen en adviezen voor gemeenten, waterschappen,
provincies en andere groenorganisaties? Solliciteer dan op deze functie.
Vanuit betrokkenheid en duurzaamheid is Kwaliteit de basis van ons bedrijf.
Op onze site www.witteveenadvies.nl tref je de projecten en plannen die wij maken. Spreekt dit jou
aan? Kom ons versterken om inhoudelijk te werken aan de kwaliteit van het groen in de openbare
ruimte.
Witteveen Groenprojecten en Advies is hét onafhankelijke adviesbureau voor openbaar groen,
natuur en landschap. We gaan altijd voor kwaliteit en zijn als vanzelfsprekend betrouwbaar, flexibel,
creatief en betrokken. We laten ons inspireren door de nieuwste ontwikkelingen en innovaties in
onze sector en vertalen dat naar duurzaam beleid en beheer.
Omschrijving
In deze functie werk je flexibel aan verschillende projecten. Alle projecten zijn groen gerelateerd op
het vlak van beleid en beheer.
Je werk vanuit kantoor of, samen met een senior, op locatie bij een (semi) overheid. Je werkt in een
open, zelfstandig team.
Wij vinden het belangrijk dat jij vóór het groen staat. Je zorgt met goede argumenten dat je een sterk
verhaal en beeld overbrengt, waarop beslissingen gemaakt kunnen worden door bestuurders.
Wat ga je doen
 Opstellen van beleid- en beheerplannen
 Analyseren en adviseren
 Voorbereiden en begeleiden van groenprojecten
 Behandelen van vraagstukken
Wij vragen
 Een afgeronde HBO groenopleiding zoals Van Hall Larenstein;
 Je kan zelfstandig werken;
 Je kan goed en helder schrijven;
 Je bent communicatief sterk;
 Door je kennis ben je goed in het onderbouwen van je advies;
 Je werkt projectmatig, bent nauwkeurig, resultaatgericht en hebt een groot analytisch
vermogen.
Wij bieden
Wij bieden je een uitdagende functie in een interessante en dynamische omgeving met veel
mogelijkheden om je te ontwikkelen. Daarnaast bieden wij je een marktconform salaris,
passend bij je opleiding en ervaring, en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan direct per mail naar info@witteveenadvies.nl,
of neem voor meer informatie contact op met Niek Witteveen 06-15946801

