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Voor de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een

Boomtechnisch adviseur
30-37 uur per week

Terra Nostra BV is een ambitieus bedrijf op het gebied 
van onderzoek en advies rondom bomen. Deze bomen 
staan hoofdzakelijk in de openbare ruimte. We hebben 
de nieuwste technieken en expertise op het gebied van 
boomonderzoek zelf in huis. We zijn een ambitieus bedrijf 
met ruim 40 jaar praktijkervaring. Terra Nostra koppelt 
binnen haar bedrijf wetenschap met praktijk. We staan met 
beide benen op de grond en onze adviezen zijn waar nodig 
wetenschappelijk onderbouwd.

De functie
Als boomtechnisch adviseur ben je onderdeel van een 
groeiende organisatie met een team van creatieve denkers. 
We leveren samen een bijdrage aan de groene stad van 
de toekomst. De werkzaamheden die je uitvoert, zullen 
voornamelijk bestaan uit:
-  Uitvoeren van boomtechnisch onderzoek variërend van 

bodem tot kroon met diverse methoden en apparatuur;
-  Analyseren van de onderzoeksgegevens en het opstellen 

van een heldere rapportage waarin de onderzoeksvragen 
van de opdrachtgever beantwoord worden;

-  Meewerken aan offertetrajecten, productontwikkeling, 
demonstraties, presentaties en cursussen;

-  Werken aan het ontwikkelen van jouw specialisme.

Je profi el
Herken jij je in onderstaand profiel?
-  Brede kennis van bomen en aanverwante disciplines 

(ruime ervaring met boomveiligheidscontroles is een pré);
-  Sterk analytisch vermogen;
-  Je kent het belang van de klant waarmee je samen 

projecten tot een goed einde brengt;
-  Minimaal HBO werk- en denkniveau;
-  In het bezit van rijbewijs B.

Wat bieden wij je
-  Groeimogelijkheden binnen een professionele organisatie 

met een prettige informele werksfeer;
-  Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en 

cursussen door middel van ons intern opleidingsplan;
-  Salaris in overeenstemming met de functie en goede 

secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse
Stuur dan een e-mail met motivatie en cv naar 
vacatures@terranostra.nu t.a.v. Henry Kuppen.
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