
 

 

De Zoogdiervereniging is een particuliere 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 met betrekking tot de in het wild levende Nederlandse 

zoogdieren. Wij agenderen en ontplooien activiteiten op het gebied van monitoring, 

gebiedsinventarisaties, verspreidingsonderzoek, ecologisch onderzoek, (opkomende) 

bedreigingen, beheer- en beleidsadvisering en voorlichting.  

 

In verband met de versterking van ons team zijn wij op zoek naar een 

 

Projectleider vleermuizen (m/v)  

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

 

Haal jij energie uit het opzetten en begeleiden van projecten die bijdragen aan de 

duurzame bescherming van vleermuizen? Vind je het een uitdaging om bij een 

professionele niet-commerciële organisatie te werken? Breng je daarnaast ook ecologische 

(veld)kennis over vleermuizen mee? Dan is deze vacature interessant voor jou. 

 

 

Functieomschrijving 

De projectleider/ster is verantwoordelijk voor het acquireren, opzetten, leiden, zelfstandig 

uitvoeren en het (verder) ontwikkelen van veelal complexe vleermuisprojecten. Hij/zij 

werkt ook inhoudelijk aan projecten mee. 

Projecten die we uitvoeren beslaan een breed werkveld. Denk dan aan bijvoorbeeld 

vleermuisvriendelijke stedelijke ontwikkeling, natuurinclusieve energietransitie en 

landbouw, onderzoek naar effectieve mitigatie- en compensatiemaatregelen, 

gebiedsgerichte onderzoeken, natuurbeleid (incl. wetgeving), opkomende bedreigingen, 

dataontsluiting en monitoring. Het werk omvat zowel onderzoeks- als adviesopdrachten 

als projecten die met subsidies worden gefinancierd. De beoogd projectleider rapporteert 

rechtstreeks aan de teamleider Vleermuizen.  

 

 

Hoofdtaken 

- Acquisitie voor projecten, opstellen van offertes en fondsaanvragen, 

- Verantwoordelijk voor uitvoering van vleermuisprojecten binnen de gestelde 

kwaliteitsvoorwaarden, incl. planning en budgetbeheer,  

- Eerste aanspreekpunt voor opdrachtgevers en subsidieverstrekkers., 

- Aansturing van projectmedewerkers tijdens projecten, 

- Verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie omtrent projecten, 

- Bijdragen aan de strategische ontwikkeling van het werkveld,  

- Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de externe communicatie omtrent 

vleermuisinhoudelijke dossiers, 

- Bijdragen aan analyses en rapportages.   

 

Ben jij de gedreven collega die we zoeken? 

- Je hebt minimaal 3-5 jaar aantoonbare kennis en ervaring op het terrein van 

projectmanagement en –acquisitie, 

- Je haalt je energie uit het opzetten en begeleiden van projecten die bijdragen aan de 

duurzame bescherming van vleermuizen, 

- Je hebt een academisch werk- en denkniveau, met gedegen (veld)kennis van de 

ecologie van de Nederlandse vleermuizen en hun leefgebieden, of de ambitie je dit 

snel eigen te maken, 

- Je hebt een open houding en vindt werken in teamverband vanzelfsprekend,  

- Het opstellen of beoordelen van een onderzoeks- of adviesrapport is voor jou 

gesneden koek, 

 
 



- Je kan de specifieke vraag van een opdrachtgever vertalen naar een oplossing of 

advies die tevens bijdraagt aan de verbetering van bescherming van vleermuizen in 

het algemeen,  

- Je hebt een relevant netwerk opgebouwd en wil en kan deze verder uitbouwen en 

onderhouden, 

- Je vindt het een meerwaarde om in een organisatie te werken waar vrijwilligers en 

leden van groot belang zijn, 

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

professionele organisatie die zich inzet voor onderzoek en bescherming van wilde 

zoogdieren en vleermuizen in het bijzonder, 

- Je bent gemotiveerd om samen met je collega’s verder te bouwen aan toegepaste 

kennis voor de bescherming van vleermuizen. 

 

 

 

We bieden 

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

met als doel een aanstelling voor onbepaalde tijd,

- Een salaris conform schaal 10 (projectleider) van de Zoogdiervereniging, met een 

maximum bruto-salaris van € 4.067,-bij een voltijds aanstelling (40 uur/week), 

- Een uitdagende en stimulerende werkomgeving met verdieping op specifieke 

(vleermuisinhoudelijke) dossiers, 

- Een team met kennis- en vleermuispassiegedreven collega’s, waar je je verder in kan 

ontwikkelen, 

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

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

onderzoek en de bescherming van wilde zoogdieren,  

- Een werkplek op de campus van de Radboud Universiteit te Nijmegen (Natuurplaza; 

hét natuurkenniscentrum op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen). 

 

Reacties met curriculum vitae moeten uiterlijk 23 augustus 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 Projectleider’. Voor 

meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de teamleider Marcel 

Schillemans: 024-7410500. De selectieprocedure start in de week van 24 augustus 2020. 

 

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/

