
De Groene Ruimte

Green Career Consult richt zich met haar dienstverlening op een 

aantal sectoren waaronder de Groene Ruimte. De Groene Ruimte  

is voor ons het werkterrein voor kandidaten die hun kennis en  

ervaring bij voorkeur willen inzetten  bij organisaties die aktief zijn 

in het landelijk gebied, vaak op het snijvlak van landbouw, natuur 

en stedelijk gebied. Je kunt daarbij denken aan Milieubedrijven,  

Ingenieursbureaus, Landschapsorganisaties, Adviesbureaus die zich 

bezighouden met de inrichting en het onderhoud van het landelijk 

gebied. Maar ook het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel- 

kwaliteit, Provincies, Gemeenten, Waterschappen, groenbeheerders, 

grotere hoveniersbedrijven, terreinbeheerders, machine- en mecha-

nisatiebedrijven en bijvoorbeeld bedrijven die zich bezighouden 

met bodem en water gerelateerde projecten. Kandidaten die in de 

Groene Ruimte willen werken zijn grotendeels HBO of Universitair 

opgeleid, vaak aan een Agrarische Hogeschool of Wageningen 

Universiteit maar ook elders. 

Gevolgde studierichtingen kunnen heel divers zijn zoals bijvoorbeeld 

Bos en Natuurbeheer, Chemie, Biotechnologie, Duurzaam Bodem-

beheer, Duurzame Watertechnologie, Land- en Watermanagement, 

Kust en Zee management, Management van de Leefomgeving,  

Tuin- en Landschapsinrichting maar ook Land- en Tuinbouw of  

landbouwmechanisatie. 

Vanwege onze goede contacten met Agrarische Hogescholen, 

Wageningen Universiteit en diverse andere instellingen voor Hoger 

Onderwijs zijn wij goed bekend met de inhoud van relevante studies 

waardoor wij goed in staat zijn de juiste mensen voor te stellen.

Recruitment

Green Career Consult is gespecialiseerd in recruitment van  

ervaren Groene Ruimte professionals in een breed scala van  

functiegebieden. We bemiddelen, veelal vanuit opdracht, de best  

passende kandidaten en houden daarbij rekening met de wensen 

van zowel onze opdrachtgevers als onze kandidaten. Organisaties 

die een vacature aan ons voorleggen worden bezocht en de vacature 

wordt grondig doorgesproken. Kandidaten die wij bemiddelen 

ontmoeten wij altijd persoonlijk gedurende een grondig interview 

en wij nemen kandidaten die wij voorstellen een competentie- 

test af. Zo brengen wij een passende match tot stand. Green Career 

Consult maakt heldere afspraken met haar opdrachtgevers waarbij 

het ons uitgangspunt is kwaliteit en resultaat te kunnen leveren 

zodat de opdrachtgever tevreden kan zijn met het bereikte  
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eindresultaat! Bovendien werken wij met een garantieregeling en  

bieden nazorg aan kandidaat en opdrachtgever nadat vacatures  

door ons zijn ingevuld. Wij hanteren redelijke tarieven en gunstige  

voorwaarden en stellen ons bij het maken van afspraken  

coöperatief op. 

Executive search

Ook voor functies op directie- en MT-niveau zetten wij ons regel- 

matig en met succes in. Doordat wij er naar streven duurzame relaties 

te ontwikkelen met onze kandidaten en betrokken blijven op hun 

loopbaan beschikken wij ook over een ruim netwerk met geschikte 

kandidaten voor (top) managementposities. Om succesvol te kunnen 

zijn, moet een directeur, MT-lid of bestuurder goed aansluiten bij de 

strategie, organisatie, cultuur, producten of diensten én sector waar 

hij of zij gaat werken en uiteraard ook bij de opdracht die hij of 

zij meekrijgt. Om ervoor te zorgen dat we goed voorbereid deze 

executive search vacatures kunnen invullen, gaan we graag diep-

gaand het gesprek aan met organisaties voordat we starten met de 

uitvoering zodat we vervolgens potentiële kandidaten goed kunnen 

screenen en een goede voorselectie kunnen aanleveren. 

Loopbaancoaching

Als betrokken en ervaren partner helpen we werkgevers en  

kandidaten graag verder op het gebied van loopbaancoaching.

We geven advies op maat over de verandering of voortzetting van 

een loopbaan, maar we zijn er ook voor kandidaten die nadenken 

over een carrière-switch. Kandidaten en werkgevers kunnen onder 

meer bij ons terecht voor careercoaching, functiegeschiktheids- 

beoordeling, studentcoaching, loopbaantransitie of outplacement.  

Op verzoek kunnen wij tevens, in goede samenwerking met  

gerenommeerde bureaus, verschillende assessments laten uitvoeren 

door erkende psychologen. Op die manier testen wij objectief en  

extern de geschiktheid van kandidaten in selectieprocedures voor 

bepaalde functies. 

Onder de dienst loopbaanontwikkeling bieden wij ook verschillende 

vormen van coaching aan. Bijvoorbeeld: 

- Careercoaching of studentcoaching

Dit is een relatief kort traject waarbij we kandidaten en/of 

werkgevers assisteren bij het verdere verloop van de loopbaan. 

Het traject bestaat uit een competentietest, een uitgebreid intake-

gesprek en een gesprek over het vervolg van de loopbaan.

- Loopbaantransitie/Outplacement 

(Nood)gedwongen op zoek naar ander werk? In drie tot zes 

maanden begeleiden we kandidaten bij het accepteren van  

het baanverlies, brengen we de kwaliteiten en loopbaan- 

wensen in kaart en begeleiden we de kandidaat bij de sollicitatie, 

waarbij we gebruikmaken van ons netwerk. Het initiatief voor 

een loopbaantransitie of outplacementtraject kan zowel bij 

de werkgever als bij de kandidaat liggen, die het traject vaak  

betaalt vanuit een verkregen ontslagvergoeding. 

Missie en visie

- Missie

Green Career Consult wil zowel nationaal als internationaal  

op een kwalitatief hoogwaardig niveau werving & selectie,  

executive search en loopbaanontwikkeling aanbieden aan  

bedrijven/opdrachtgevers en kandidaten die werkzaam zijn 

binnen Food & Retail, Agribusiness en Groene Ruimte. 

- Visie

Onze missie willen wij realiseren door op een integere,  

betrokken en professionele wijze te werken, waarbij het  

resultaat dat opdrachtgever en kandidaat voor ogen hebben 

ons uitgangspunt is. Wij streven er in onze werkwijze naar zowel 

de belangen van kandidaten als van opdrachtgevers te dienen 

met een kwalitatief optimale dienstverlening. Wij willen duur- 

zame relaties aangaan met opdrachtgevers en kandidaten.

Meer informatie?

Neem voor vragen, advies of het maken van een afspraak met Green 

Career Consult vrijblijvend contact op via: info@greencareerconsult.nl 

of kijk op www.greencareerconsult.nl en tref daar de contact-

gegevens aan van onze consultants. Er zal altijd een consultant 

beschikbaar zijn die u van dienst kan zijn.
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