Bij BESE werken we in een hecht team aan
natuurherstel in waterrijke gebieden wereldwijd.
We bedenken, ontwerpen en produceren innovatieve
producten en technieken om kwetsbare natuurgebieden over de hele wereld te herstellen.
We werken uitsluitend met biologisch afbreekbare
en circulaire producten.
We voeren projecten uit in Nederland, Europa,
Amerika, Indonesië en Australië en daar boeken
we successen in het herstel van kwelders,
mangrovebossen, oesterbanken en zeegrasvelden.
We delen onze kennis graag met een breed
publiek via workshops, congressen, publicaties
en werken samen met innovatieve partners
en kennisinstituten om onze producten te
verbeteren en ons projectportfolio uit te breiden.

BESE is een jonge organisatie gericht op
natuurherstel die in 2018 is ontstaan vanuit
het zusterbedrijf Bureau Waardenburg; een
gerenommeerd ecologisch adviesbureau met
135 medewerkers. We zijn in hetzelfde pand
gevestigd, met alle bijbehorende bedrijvigheid,
gezelligheid
en
faciliteiten
van
Bureau
Waardenburg.
Het team achter BESE bestaat momenteel uit
een director, een R&D manager, operations
manager (alle drie met een opleiding tot marien
ecoloog) en een veelzijdige projectassistente.
We zijn goed op elkaar ingespeeld en hebben
ieder een eigen specialisme. Maar met de groeiende
vraag vanuit de markt en onze wens om verder te
ontwikkelen, komen we handen tekort!

Ben jij net klaar met je opleiding of ben je toe aan een volgende stap in je loopbaan?
Heb jij passie voor de natuur en wil je snel veel allround ervaring opdoen? lees dan vooral verder!

wij zoe ke n e e n

ASS IST E N T NAT U RE RESTORAT ION AND
P RO D UCT IN NOVAT ION
Dit is een startersfunctie met veel diversiteit en vrijheid om je eigen functie in te
richten. We zijn specifiek op zoek naar aanvullende expertises: ervaring met industrieel
ontwerpen - productontwikkeling - chemische technologie - andere materiaalkennis.

Een greep uit jouw werkzaamheden:
•

Helpen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en materialen, meedenken met innovaties en
het testen en monitoren van materialen in het veld.

•

Learning on-the-job; actief ontwikkelen van je kennis van onze producten en hoe deze toe te
passen ten behoeve van ecosysteemherstel.

•

Eerste aanspreekpunt voor nieuwe aanvragen, waarbij je informatie verschaft over onze producten
en toepassingen voor natuurherstel.

•

Het bijhouden en uitbreiden van onze marketing- en communicatie-uitingen; creatieve input is
meer dan welkom!

•

Het voorbereiden van zendingen naar het binnen- en buitenland.

•

Mee het veld in om projecten uit te voeren en producten te plaatsen, eerst in Nederland maar
in de toekomst ook in het buitenland.

•

Ondersteuning bieden in projecten in de breedste zin van het woord (bijv voorbereidend
literatuuronderzoek, materiaal voorbereiden, producten uitplaatsen, monitoren van projecten).

Deze werkzaamheden voeren we grotendeels uit op ons kantoor in Culemborg maar er is voldoende ruimte
om ook vanuit huis te werken.

Wij zijn op zoek naar een assistent nature
restoration and product innovation die inzetbaar
is op verschillende projecten die wij uitvoeren
voor onze opdrachtgevers én die alle benodigde
interne taken proactief oppakt. De werkervaring
hoef je nog niet te hebben, die kun je bij ons
opdoen. En we begeleiden je bij het ontwikkelen
van jouw vaardigheden en competenties.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het is vooral belangrijk dat je een communicatief, commercieel, praktisch en sociaalvaardig
persoon bent en een hoge mate van initiatief
toont.
Je vindt het leuk om klanten (veelal in het
Engels) te woord te staan of een instructie te
geven en je brengt met enthousiasme onze
idealen voor het voetlicht.

Aan het afstuderen of recent afgestudeerd op hbo-niveau of hoger.
Ervaring met/achtergrond in productontwikkeling (bij voorkeur chemische technologie, Industrieel
ontwerpen, materiaalkunde).
Minimaal 24 uur per week beschikbaar.
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als communicatief.
Passie voor/interesse in waterrijke natuurgebieden en natuurherstel.
Leergierig, zelfstandig en interesse om iets nieuws op te pakken.
Behulpzaam en niet bang om vieze handen te krijgen.
Enkele weken in het buitenland te verblijven behoort tot de mogelijkheden.
In bezit van een rijbewijs.
Ervaring met social media is een pré.

•

Een arbeidscontract voor een jaar, waarin je de mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen,
met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd

•

Een marktconform startsalaris

•

Een pensioenvoorziening voor je oude dag

•

Reiskostenvergoeding

•

Een ambitieuze, open en informele werksfeer met een platte organisatiestructuur en veel dynamiek

•

Mogelijkheden om door te groeien

Werken bij BESE biedt naast de inhoudelijke uitdagingen van de functie nog een aantal extra
voordelen. Zo doe je in korte tijd een heleboel werkervaring op en word je uitgedaagd nieuwe rollen en
verantwoordelijkheden op te pakken.
Daarnaast is het gewoon hartstikke gezellig en pakken we regelmatig een biertje bij het café om de hoek!

Word jij onze nieuwe collega?
Onze voorkeur gaat uit naar een startdatum van 1 mei 2022 maar ook op 1 juni starten is mogelijk.
Heb je verder nog vragen over deze vacature, neem dan contact op met Malenthe via:
m.teunis@bese-products.com of 0345-512710.
Ben je helemaal enthousiast over ons en de functie? Mail dan je cv en motivatie vóór
1 april aan Laura:
L.R.VAN.DIJK@BESE-PRODUCTS.COM en wie weet spreken we elkaar binnenkort!

