De Natuurverdubbelaars

Vacature: adviseur Natuurlijk Kapitaal (m/v)
De Natuurverdubbelaars is een jonge en vernieuwende organisatie waar we met een interdisciplinair team werken aan projecten op het
grensvlak van economie, natuur en landbouw. Onze missie is de achteruitgang van biodiversiteit te doen keren en dit doen we door de
(economische) waarde van natuur beter inzichtelijk te maken en samen met stakeholders praktische stappen te zetten. We werken in
binnen- en buitenland voor zowel overheden, boeren, bedrijven als voor stichtingen.
Naar wie zijn wij op zoek?
We zoeken een gedreven wereldverbeteraar die commerciële kansen ziet in natuurvraagstukken. Je bent analytisch, een netwerker,
ondernemend, zoekt de verbinding op en gaat zonder problemen in je eerste week de boer op (letterlijk). Je werkt graag zelfstandig,
bent ondernemend en floreert in een open organisatie waar geen project hetzelfde is en we niet terugvallen op handleidingen of
standaardmethodes. We zoeken iemand die zowel projecten uitvoert als wil bijdragen aan de groei van onze organisatie door middel
van bedrijfsprofessionalisering en acquisitie. Jouw ideeën, uitvoerings- en overtuigingskracht maken hierbij het verschil. Wat zie jij als
kansen voor onze organisatie?
Functie
Als Natuurverdubbelaar werk je zowel als adviseur als projectleider op verschillende projecten voor klanten. Jouw portfolio zal in het
begin voornamelijk liggen in het landelijk gebied met provincies, (agrarische) natuurorganisaties en gemeenten als klant. Je doet
desk research, houdt interviews, organiseert workshops en geeft structuur aan je analyses. De projectmanager is hierbij je eerste
aanspreekpunt. Daarnaast besteed je ongeveer 25% van je tijd aan het ontwikkelen van communicatie-uitingen, interne projecten en
het bezoeken van netwerkevenementen, congressen of andere manieren om jouw en ons netwerk uit te breiden.
Kantoor
Op ons kantoor in Amsterdam, vlakbij het Olympisch stadion, werken we in een klein en gedreven, multi-disciplinair team, inclusief
tafeltennistafel om je creativiteit van wat input te voorzien. We lunchen altijd samen en organiseren ook buiten het werk regelmatig
uitjes.
Eisen
•
1-2 jaar werkervaring, liefst in het bedrijfsleven, een lokale
•
overheid of bij een adviesorganisatie met ervaring in
•
duurzaamheid en natuur. Minder werkervaring? Overtuig ons
waarom jij het ver gaat schoppen.
•
Ervaring met projectmanagement, data-analyse, presenteren, •
geven van workshops en overige adviesvaardigheden.

WO-achtergrond
Boerenverstand en het verbindend vermogen en de kracht om
met verschillende partijen tot oplossingen te komen voor de
biodiversiteitsachteruitgang .
Humor en ambitie.

Wat je ervoor terug krijgt?
•
Een uitdagende baan met gelijkgestemden in een informele
werksfeer.
•
Een duurzaam en inspirerend kantoor in Amsterdam, achter
het Olympisch stadion.

Marktconform salaris.
Een bepalende rol in een groeiend bedrijf. Wij willen dat jij
meegroeit en jij geeft daarbij aan wat je nodig hebt.

•
•

Voor meer informatie, neem contact op met Tom Kools (06 543 471 74), of reageer direct via tom@natuurverdubbelaars.nl.
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