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VACATURE 
 
 
 
 
Adviesbureau Eco Consult – Groen, Monitoring & Management BV  
zoekt een  

Inspecteur Openbare Ruimte 
(24-36 uur per week)  

 

Lekker aan de slag in de buitenlucht? 
Geen standaard negen tot vijf baan  
én de mogelijkheid om je te ontwikkelen! 

Ben je onderzoekend, opmerkzaam, nauwkeurig en leergierig? Vind je het fijn om buiten te wer-
ken en ben je graag onderweg? Dan past de functie van Inspecteur Openbare Ruimte goed bij 
je. Zorg samen met ons voor een groene, schone en inspirerende buitenruimte. Je bent hiermee 
de verbindende schakel tussen beleid en praktijk. 

Zoek je een baan waarin je binnen ons team met een grote mate van zelfstandigheid kunt wer-
ken? Dan hebben wij een ontzettend leuke job voor je. Wij bieden je een programma aan waarin 
we je opleiden om zelfstandig als inspecteur je werk te kunnen doen.  

Wat ga je doen? 
Als inspecteur voer je - na je opleiding - vrij zelfstandig monitorings- en onderzoeksprojecten uit 
in de openbare ruimte in heel Nederland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een meting voor één 
aspect als onkruid op verhardingen, een schouw van de onderhoudskwaliteit van de hele open-
bare ruimte of onderzoek naar beleving, inrichting of gebruik van de openbare ruimte. Het regel-
matig uitvoeren van metingen voor de landelijke zwerfafval-monitoring is ook een onderdeel van 
je functie. 

Je werkt meestal vanuit huis en gaat direct naar de locaties waar de inspecties plaatsvinden. 
Naast het daadwerkelijk meten op locatie controleer en verwerk je de opgehaalde gegevens tot 
eenvoudige rapportages. 
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Wie zijn wij? 
Eco Consult – Groen, Monitoring & Management is een onafhankelijk adviesbureau voor groen, 
monitoring en management van de buitenruimte. We werken in zowel Nederland als België 
(Vlaanderen) voor vooral (semi)overheden. Vanuit een betrokken houding en met vakmanschap 
zijn we steeds op zoek naar antwoorden en oplossingen voor onze opdrachtgevers. Vanuit ons 
motto ’weten is meer dan meten’ schromen wij niet om waar nodig ‘buiten de lijntjes’ te denken 
en gevraagd of ongevraagd te komen met een alternatieve aanpak. De termen ‘integraal’, ‘per-
soonlijk’ en ‘maatwerk’ vormen steeds de kern van onze benadering. Wij adviseren over beleid 
en beheer van de groene en openbare ruimte in de vorm van onder andere groene beleids-, 
beheer- en structuurplannen. Daarnaast meten, onderzoeken en analyseren wij het hele spec-
trum aan thema’s en voorzieningen in de buitenruimte in de vorm van onder andere monitoringen, 
beleidsschouwen en natuur- en bewonersonderzoeken.  

Wat bieden wij jou? 
• Salaris is afhankelijk van jouw opleiding en ervaring, bel ons voor een indicatie. 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

• Persoonlijke begeleiding, interne cursussen en opleidingsmogelijkheden. 

• Je komt te werken binnen een enthousiast team waar een informele sfeer heerst met 
korte lijnen en een open communicatie. 

• Telefoon, tablet en indien nodig een auto van de zaak. 

• Onze werktijden zijn flexibel en je gaat vooral vanuit huis direct naar de werklocaties en 
wanneer gewenst kun je gebruik te maken van de overlegruimte en flexplekken op ons 
kantoor te Veenendaal. 

Wat breng je mee? 
• Gedrevenheid en passie voor de buitenruimte. 

• Zelfstandig kunnen werken. 

• Flexibel in het omgaan met onverwachte aanpassingen in opdrachten en planningen. 

• Zorgvuldig en precies kunnen werken en aandacht voor de kleine details. 

• Bezit van een rijbewijs B. 

• Vaardigheid in digitaal werken (invoeren van meetgegevens in specifieke software en 
verwerking met vooral Word en Excel). 
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• Nieuwsgierigheid en bereidheid om bij te leren. 

• Het bezit van het CROW-certificaat inspecteur beeldkwaliteit is een pré. 

Geïnteresseerd of meer informatie? 
Wil je solliciteren op deze functie? Stuur dan je sollicitatiebrief met je motivatie en je cv naar: 
personeelszaken@ecoconsult-gmm.nl. 

Wil je eerst meer weten over deze functie? Naam dan contact op met directeur Harte Hartlief, hij 
vertelt je graag meer! Je bereikt Harte telefonisch en/of via Whatsapp op het nummer: 06 – 
1657 9978. Kijk ook op onze website www.ecoconsult-gmm.nl voor meer informatie over ons. 

Vertrouwelijkheid gegevens 
Eco Consult – Groen, Monitoring & Management vindt jouw privacy belangrijk. We gaan zorg-
vuldig om met de gegevens die je ons toestuurt. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en 
uitsluitend gebruikt voor werving en selectie.  

Van kandidaten die niet worden geselecteerd voor deze functie worden de gegevens binnen 
een maand na afwijzing vernietigd. 

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

 

 

 

 
Eco Consult - Groen, Monitoring & Management BV 

Plesmanstraat 59-32 

3905 KZ Veenendaal 

Telefoon: +3185 3038 627 

E-mail: info@ecoconsult-gmm.nl 

Website: www.ecoconsult-gmm.nl 


