
 

  

Wij zijn op zoek naar een deskundige en resultaatgerichte:  
 
Adviseur Landbouw & Natuur m/v 
 
Aequator Groen & Ruimte bv is een onafhankelijk kennisbedrijf voor publieke én private opdrachtge-
vers in de groene buitenruimte. De specialisten van Aequator Groen & Ruimte beschikken over 
unieke kennis op het vlak van landbouw, natuur, bodem en water. Zij adviseren, innoveren, delen 
kennis en inspireren om gebruikers van het land meer kennis over en inzicht te geven in dit land. 
Vanuit de inhoud streeft Aequator Groen & Ruimte met gevoel voor een open proces naar het verbin-
den van ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen en doelen van overheden en ondernemers.  
 
Functie omschrijving: 
Ter versterking van haar team is Aequator Groen & Ruimte op zoek naar een adviseur op het vlak 
van landbouw en natuur die het als een uitdaging ziet om te werken aan een toekomstbestendig land-
bouw binnen de hedendaagse maatschappelijke opgaven als natuur, klimaat, drinkwaterwinning, etc. 
Voorbeelden zijn pilotprojecten waarin je samen met agrarische organisaties, individuele boeren en 
overheden werkt aan nieuwe concept- en beleidsontwikkeling voor kringlooplandbouw of de toekomst 
van het GLB. Ook kun je ingezet worden voor het rekenen aan natuurinclusieve landbouwmaatrege-
len en inpasbaarheid in de bedrijfsvoering, uitwerken van maatregelen rondom Natura 2000 gebieden 
of het voeren van keukentafelgesprekken met agrariërs over de toekomst van hun bedrijf in de veran-
derende omgeving door bijvoorbeeld stikstof- of klimaatopgaven. Concrete activiteiten in deze afwis-
selende functie behelzen werkzaamheden als het schrijven van offertes, het zelfstandig uitvoeren van 
projecten, het ontwikkelen van nieuwe methodieken en het onderhouden van de dialoog tussen over-
heden, landbouw en andere stakeholders. Je zit geregeld aan de overlegtafel met landbouworganisa-
ties als LTO en agrarische collectieven, ministeries, provincies, waterschappen en uitvoerende dien-
sten als RVO en Kadaster, maar spreekt ook boeren aan de keukentafel. 
 
Functie eisen: 

o WO opgeleid met tenminste kennis van landbouw (bijv. Aeres/Van Hall-Larenstein of WUR). 
o Bij voorkeur enkele jaren relevante werkervaring in beleidsontwikkeling of implementatie in 

het landelijk gebied. 
o Zelfstandig werken, initiëren, structuren en organiseren. 
o Beschikt over doorzettingsvermogen en heeft lef.  
o Kennis van landbouw, kennis van akkerbouw is een pré. 
o Bekend met voor landbouw relevante beleidsontwikkelingen. 
o Onafhankelijk, integer en weet partijen met elkaar te verbinden.  
o Klantgericht en commercieel vaardig, goede en zakelijke omgang met mensen. 
o Communicatief sterk en beschikt over goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 
o Doel- en resultaatgericht. 
o Teamplayer en werkt graag in wisselende teams bij verschillende projecten. 
o Beschikt over een geldig rijbewijs. 

 
Aequator Groen & Ruimte biedt een afwisselende en uitdagende baan in een jonge en dynamische 
onderneming. De circa 25 adviseurs van Aequator Groen & Ruimte hebben een grote eigen verant-
woordelijkheid en krijgen veel ruimte voor een eigen invulling van hun functie. Zij werken met enthou-
siasme en drive aan het realiseren van de vraag van de klant. Aequator Groen & Ruimte kent goede 
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Voor meer informatie kun jij contact opnemen met Wouter Rozendaal via telefoonnummer 06- 
26518693 of via e-mail aequator@aequator.nl.   

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 


