
Over ons
De Natuurverdubbelaars zet zich in voor een duurzame planeet aarde waarop mensen, bedrijven 
en de samenleving floreren. Ons doel is om de wereldwijde trend van biodiversiteitsverlies – nog 
bedreigender en urgenter dan klimaatverandering – te keren.  Wij maken onze inzet concreet 
door economie en ecologie nadrukkelijk met elkaar te verbinden. We helpen bedrijven en 
overheden op het gebied van biodiversiteit, ecosystemen en natuurlijk kapitaal. Het ene moment 
praten we met boeren, het andere moment met MKB-ondernemers of beleidsmakers. Door 
werelden bij elkaar te brengen maken we het verschil.

Naar wie zijn wij op zoek?
Wij zijn op zoek naar iemand die echt impact wil maken. Je bent analytisch sterk en je kunt 
omgaan met economische en financiële vraagstukken, maar ook met begrippen als biodiversiteit 
en natuur. We zijn op zoek naar iemand die, net als wij, een brug kan slaan tussen economie en 
ecologie en de vertaalslag kan maken tussen natuurbeschermers en beleidsmakers enerzijds en 
agrariërs en het bedrijfsleven anderzijds.

Functie
Je zult op een aantal projecten als senior projectleider en inhoudsdeskundige aan de slag gaan. 
Naast je werk binnen deze uitdagende projecten, voer je het beheer over de inrichting en het 
managen van de projectorganisatie. Hierbij dien je als eerste aanspreekpunt en sparringpartner 
voor de managing director en stuur je een team van (± 3-5) projectmedewerkers aan. Tenslotte 
draag je bij aan de verdere groei van de organisatie door je rol op het vlak van acquisitie en 
business development. Je hebt ten minste 3 jaar ervaring op het gebied van projectmanagement 
en bent in staat om hier sturend in op te treden. Daarnaast heb je een sterke inhoudelijke 
affiniteit met natuur, biodiversiteit en/of economie. Vanuit je netwerk kun je bijdragen aan 
onze groei en het verbeteren van de biodiversiteit in Nederland en ver daar buiten door middel 
van het binnenhalen en neerzetten van mooie projecten, voor opdrachtgevers als ministeries 
en provincies maar ook internationale organisaties als WBCSD, IUCN, WWF, Solidaridad en 
Justdiggit.

Wat vragen we van je?
• HBO of WO- denk- en werkniveau, waarbij 

je complexe materie op een eenvoudige 
manier helder kunt verwoorden

• Tenminste 5 jaar relevante werkervaring, 
waarvan tenminste 3 jaar als 
projectmanager;

• Pragmatisch, analytisch en  
financieel/economisch onderlegd;

• Commercieel ingesteld en in staat om 
nieuwe projecten te ontwikkelen;

• Je combineert een kritische houding met 
het vermogen om te verbinden.

Wat krijg je er voor terug?
• Een uitdagende functie waarin je echt 

impact kunt maken;
• Informele werksfeer, dagelijkse een 

gezamenlijke (vegetarische) lunch;
• Een bepalende rol in een groeiend bedrijf, 

met volop mogelijkheden om je eigen lijn 
neer te zetten;

• Marktconform salaris ;
• Minimaal 32u per week.

Reageren kan door een motivatiebrief en je C.V. op te sturen naar daan@natuurverdubbelaars.nl. 
Een eerste selectie van kandidaten wordt gemaakt op dinsdag 21 september 2021.

Vacature - Senior projectleider
Adres:
Valschermkade 16
1059 CD, Amsterdam

Contact:
020 - 26 19 419

Email:
info@natuurverdubbelaars.nl
www.natuurverdubbelaars.nl


