
 

 

 

 

De Zoogdiervereniging is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet 

voor de bescherming van en het onderzoek naar inheemse wilde zoogdieren en hun 

leefgebieden in Nederland. De vereniging en het daaraan gelieerde professionele bureau 

vormen hét kenniscentrum over de in het wild levende Nederlandse zoogdieren. Dit doen 

wij door monitoring, gebiedsinventarisaties, verspreidingsonderzoek en ecologisch 

onderzoek. Maar ook door beheer- en beleidsadvisering en voorlichting.  

 

Het Team Land- en Zeezoogdieren van de Zoogdiervereniging wil graag uitbreiden en is 

daarom op zoek naar een enthousiaste: 

 

Projectmedewerker Landzoogdieren,  

Communicatie & Vrijwilligers 

(24-32 uur per week; 0,6-0,8 fte) 

 

Functieomschrijving 

De projectmedewerker is het eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers en waarnemers van 

de landzoogdier projecten. Het ondersteunen bij de totstandkoming van het kwartaalblad 

‘Zoogdier’ is een belangrijk onderdeel van het takenpakket. De medewerker onderhoudt 

daarnaast het contact met geïnteresseerde vrijwilligers/waarnemers van o.a. de NEM 

Meetprogramma’s. Verder ondersteunt de medewerker bij communicatie-activiteiten, het 

tijdig versturen van nieuwsbrieven en mailingen, beheer en inrichting van de website, 

plaatsing van nieuwsberichten en onderhoud en volgen van de sociale mediakanalen 

(Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.). Aanwezigheid op diverse ‘groene dagen’ in weekenden 

is onderdeel van de functie, alsmede het organiseren en plannen van cursussen en 

symposia.  

 

Hoofdtaken: 

- Het aansturen, enthousiasmeren en begeleiden van vrijwilligers, beantwoorden van 

vragen, 

- Bijdragen aan de interne en externe communicatie over projecten en doelstellingen 

van de Zoogdiervereniging, 

- Bijdragen aan de totstandkoming van het kwartaalblad Zoogdier, 

- Plaatsen van nieuwsberichten (op website, Nature Today, etc.), onderhouden van de 

social mediakanalen en het actief bijhouden van de website, 

- Aanwezigheid op groene dagen (symposia, landelijke dagen van soortenorganisaties 

etc.), 

- Het in samenwerking met collega’s en derden uitvoeren van projecten. 

 

Ben jij de bevlogen collega die we zoeken? 

- Je hebt aantoonbare ervaring met het creëren van content, zowel online als offline, 

- Je hebt minimaal 3 jaar kennis en ervaring op het terrein van communicatie en 

vrijwilligers, 

- Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau in de richting van communicatie, 

marketing of journalistiek, 

- Je hebt een open houding en durft makkelijk iemand aan te spreken, 

- Social media kent voor jou geen geheimen, 

- Je beheerst de Nederlandse taal goed, zowel schriftelijk als mondeling, 

- Je werkt graag zelfstandig en bent ook een goede teamspeler,  

 

 



 

 

- Je bent gemotiveerd om samen met de collega’s verder te bouwen aan een 

professionele organisatie die zich inzet voor het verwezenlijken van onze 

doelstellingen, 

- Je hebt goede kennis van de ecologie van zoogdieren en hun habitat of de ambitie om 

dit snel eigen te maken, 

- Ervaring met het maken van een (leden)tijdschrift strekt tot aanbeveling, 

- Ervaring met CMS-systemen is een pré. 

 

We bieden jou: 

- Een aanstelling voor één jaar bij de Zoogdiervereniging (formeel Steunstichting VZZ), 

met zicht op een vaste aanstelling,

- Een salaris conform schaal 8 van de Zoogdiervereniging, met een maximum bruto-

salaris van € 3.182,- bij een voltijds aanstelling (40 uur/week), 

- Een uitdagende werkomgeving met betrokken collega’s, op de campus van de 

Radboud Universiteit te Nijmegen (Natuurplaza), 

- Een werkplek bij een organisatie met een zeer gedreven achterban van circa 1600 

leden en vele honderden vrijwilligers die zich met hart ziel bezighouden met onderzoek 

en de bescherming van wilde zoogdieren. 

 

Reacties met curriculum vitae moeten uiterlijk 31 juli 2020 binnen zijn bij de 

Zoogdiervereniging, t.a.v. de Personeelsadministratie, Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen 

of per e-mail via secretariaat@zoogdiervereniging.nl, o.v.v. ‘Vacature Projectmedewerker 

Landzoogdieren’. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met 

Maurice La Haye: 06-16818822 of Elze Polman: 06- 57063583. Meer informatie over de 

Zoogdiervereniging vind je op www.zoogdiervereniging.nl. De selectieprocedure is gepland 

in week 33 en 34 (10 t/m 21 augustus). 

 

Meer informatie over de Zoogdiervereniging vindt u op www.zoogdiervereniging.nl. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.zoogdiervereniging.nl/

