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De Zoogdiervereniging zoekt eindredacteur op vrijwillige basis 
 
 
Wie zijn wij? 
De Zoogdiervereniging (met zo’n 2000 leden en diverse werkgroepen) zet zich als erkend goed 
doel in voor het behouden en versterken van alle in het wild levende inheemse 
zoogdierpopulaties in Nederland en op het onderzoeken van in het wild levende zoogdieren in 
Nederland.  
De Zoogdiervereniging brengt in samenwerking met het Vlaamse Natuurpunt het kwartaalblad 
Zoogdier uit. Dit populairwetenschappelijke tijdschrift is het enige geheel op zoogdieren 
gericht tijdschrift in het Nederlandstalig gebied. Het valt bij alle leden van de 
Zoogdiervereniging en bij abonnees van de Zoogdierwerkgroep en Vleermuiswerkgroep van 
Natuurpunt op de mat. Met regelmaat leiden artikelen tot vermelding in de pers. 
 
 
Wat houdt de functie in? 
Je werkt als eindredacteur nauw samen met de hoofdredacteur, beeldredacteur, inhoudelijk 
redacteuren en de vormgever van het blad. Als eindredacteur ondersteun je de 
hoofdredacteur bij het samenstellen van elk nummer.  
 
Je twee kerntaken zijn het opstellen en bewaken van de redactieplanning en het klaarzetten 
van de kopij voor de vormgever. Verder  heb je een sturende rol in de kernredactie bij het 
bepalen van de volgorde van de artikelen en ben je als eindredacteur verantwoordelijk voor: 

 de afstemming met de beeldredacteur, vormgever en taalcorrector; 
 het voorleggen van conceptnummers aan redacteuren; 
 het verwerken van het commentaar van de redacteuren in de conceptnummers. 

 
 
We zoeken iemand die … 

 Gestructureerd en zorgvuldig is; 
 Communicatief sterk en een teamspeler is; 
 Assertief en flexibel is;  
 Onder tijdsdruk kan werken; 
 het leuk vindt om aan de doelstellingen van de Zoogdiervereniging bij te dragen door 

een tastbaar product – het blad Zoogdier; 
 Per nummer zich voor zo’n 45 uur wil inzetten. 

 
 
Interesse?  
Neem voor nadere informatie contact op met Glenn Lelieveld via het bureau van de 
Zoogdiervereniging (06 – 57613192). Stuur je motivatie en cv uiterlijk 20 oktober naar 
hoofdredacteur Glenn Lelieveld (redactie.zoogdier@zoogdiervereniging.nl), met als 
onderwerp: vacature eindredacteur.  
 
 


