
 

 
 

Vacature:  
Projectleider/adviseur groen & natuur 

 

 
 

          (24, 32 of 36 uur per week) 
 
Door toenemende vraag van onze klanten zijn wij hard op zoek naar een enthousiast teamlid.    
 
Heb jij affiniteit en passie voor natuur, landschap, ecologie, biodiversiteit en klimaatadaptatie? En 
vind je het leuk om projecten te leiden en hierover te adviseren? Wil jij je groenkennis omzetten in 
kwalitatieve en praktijkgerichte advies, - beheer- en beleidsplannen voor gemeenten, 
waterschappen, provincies en andere groenorganisaties? Solliciteer dan op deze functie! 
  
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 zijn een gepassioneerd, ambitieus en snelgroeiend team en laten ons 

inspireren door de nieuwste ontwikkelingen en innovaties.  

Kwaliteit vormt de basis van ons bedrijf en is het uitgangspunt bij onze werkzaamheden, op 

www.witteveenadvies.nl vind je een overzicht van deze werkzaamheden.  

Spreken deze projecten je aan? Dan horen we graag van je! 

  
Omschrijving 
Je werkt flexibel aan verschillende groenprojecten. Binnen ons bureau is er veel ruimte voor het 
inbrengen van eigen projecten en werkzaamheden en vinden we het belangrijk dat je de ruimte 
krijgt jezelf te ontwikkelen aan de hand van jouw interesses. Je verricht je werkzaamheden op ons 
kantoor, of op locatie bij een (semi) overheid of opdrachtgever.   
 
Wat ga je doen 

• Opstellen van beleids- en beheerplannen omtrent (openbaar) groen en natuur; 

• Analyseren en adviseren over verschillende groene vraagstukken;  

• Voorbereiden, leiden en begeleiden maar ook uitvoeren en ondersteunen van 
groenprojecten. Vaak is dit in teamverband, maar kan soms ook zelfstandig zijn;  

• Bij interesse is er ook de mogelijkheid je in te zetten voor ecologische projecten zoals 
bijvoorbeeld het uitvoeren van quickscans, ecologische begeleiding en nader onderzoeken. 

 
Wij vragen 

• Minimaal een relevante afgeronde groene HBO-opleiding zoals Van Hall Larenstein; 

• ± 5 jaar werkervaring in het groene werkveld, bijvoorbeeld bij gemeenten of een 
adviesbureau; 

• Ervaring met de uitvoering van beleidsmatige taken en/of adviseren over openbaar groen; 

• Relevante ervaring met ecologisch onderzoek is een pré, maar niet noodzakelijk; 

• Je kunt zelfstandig, maar ook in teamverband werken; 

• Je werkt projectmatig, bent nauwkeurig, resultaatgericht en hebt een groot analytisch 
vermogen  

• Je kunt goed en helder schrijven in het Nederlands; 

• Je bent communicatief sterk en bent niet bang te presenteren; 
 
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 per mail naar info@witteveenadvies.nl   

http://www.witteveenadvies.nl/
mailto:info@witteveenadvies.nl

