
Vacature vrijwilliger educatie Wolvenmeldpunt 

Het Wolvenmeldpunt van Wolven in Nederland (WiN), onder leiding van de Zoogdiervereniging, 

heeft als doel om waarnemingen en meldingen van wolven in Nederland te registreren en valideren. 

Hierbij wordt nauw samengewerkt met WENR en BIJ12-Faunafonds, maar ook met terrein beherende 

organisaties. 

Wolven in Nederland (WiN) is een samenwerkingsverband waarin organisaties en personen kennis 

en informatie over de wolf in Nederland verzamelen en onderling en met de buitenwereld delen. We 

streven naar een duurzaam en conflictarm samenleven met de wolf in Nederland. Om dit te bereiken 

wordt kennis gebaseerd op feiten gedeeld met publiek, pers, bestuurders, beleid en 

belanghebbenden. 

Functieomschrijving  

Je focust je op educatie over de wolf. Het Wolvenmeldpunt ontvangt veel vragen over de wolf, o.a. 

via het contactformulier op de website. Jij zorgt dat binnengekomen vragen tijdig beantwoord 

worden en houdt hier het overzicht over. Indien nodig stuur je vragen door naar andere vrijwilligers 

en professionals die aangesloten zijn bij of samenwerken met het Wolvenmeldpunt. 

Daarnaast help je mee met het ontwikkelen en up-to-date houden van educatiemateriaal over de 

wolf, zoals spreekbeurten en presentaties. 

We zoeken iemand: 

- die proactief is en zelfstandig kan werken 

- die beschikt over goede communicatieve eigenschappen en vaardigheden 

- die flexibel is, de ene periode is het drukker dan de andere 

- een achtergrond/opleiding in communicatie is een pré 

- ervaring met programma’s zoals Photoshop en Powerpoint is een pré 

We bieden: 

- begeleiding van professionals aangesloten bij het Wolvenmeldpunt 

- informatie over de recente ontwikkelingen m.b.t. de wolf in Nederland 

- de mogelijkheid om zelf je tijd in te delen (enkele uren per week)  

- contact met andere vrijwilligers en professionals aangesloten bij Wolven in Nederland 

Heb je interesse? Stuur een mail met motivatie naar vrijwilligers@wolveninnederland.nl. 

Reageren kan tot 23 juli 2019. 

Meer informatie over Wolven in Nederland vind je op www.wolveninnederland.nl. 

https://www.wolveninnederland.nl/
http://www.zoogdiervereniging.nl/
https://www.wur.nl/
https://www.bij12.nl/
https://www.wolveninnederland.nl/contact
http://www.wolveninnederland.nl/

