
Vacature communicatievrijwilligers CaLutra 

CaLutra is de landelijke otter- en beverwerkgroep van de Zoogdiervereniging. Samen met veel 

vrijwilligers door het hele land zetten wij ons in voor de bescherming van de otter en bever. 2021 

wordt een heel speciaal jaar, we hebben dit namelijk met de Zoogdiervereniging omgedoopt tot het 

“Jaar van de Otter”. We hebben hierbij de volgende doelen: 

 Alle knelpunten voor de otter worden inzichtelijk gemaakt en bij de juiste organisaties op de 
radar gezet; 

 Het belang van de jaarlijkse monitoring wordt onderkend; 
 De otter wordt als doelsoort in Natura 2000-gebieden aangewezen; 
 Het grote publiek kent de gunstige ontwikkeling van de otter en waardeert deze; 
 Banden tussen betrokken organisaties worden versterkt; 

 
Het Jaar van de Otter beoogt de samenwerking te versterken tussen alle partners die zich voor de 
otter en zijn leefgebied willen inspannen, van vrijwilliger tot overheden en natuurorganisaties. De 
voorbereidingen zijn in volle gang en de eerste initiatieven met partnerorganisaties zijn opgestart. 
Het logo van het Jaar van de Otter is ontworpen door Louise Prevot. 
 
Functieomschrijving  

We zoeken meerdere vrijwilligers die ons willen ondersteunen bij het voorbereiden en uitvoeren van 

het Jaar van de Otter, met name op het gebied van communicatie. Vind jij het leuk om social media 

kanalen voor CaLutra op te zetten en te onderhouden? Samen met andere vrijwilligers maak je een 

contentplanning, zet je berichten klaar en beantwoord je binnengekomen vragen via de mail en 

social media kanalen. 

We zoeken iemand die: 

- proactief is en zelfstandig kan werken 

- beschikt over goede communicatieve eigenschappen en vaardigheden 

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

- voldoende ervaring heeft met het opzetten en onderhouden van social media 

 

We bieden: 

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

- contact met andere vrijwilligers en professionals aangesloten bij de Zoogdiervereniging 

- de mogelijkheid om je te ontwikkelen op het gebied van communicatie in een breed netwerk 

Lees hier meer over CaLutra. Heb je interesse? Stuur een mail met motivatie naar 

calutra@gmail.com. Reageren kan tot 25 oktober 2020.  

 

https://www.zoogdiervereniging.nl/doe-mee/werkgroepen/werkgroepen-voor-zoogdiersoorten/calutra
mailto:calutra@gmail.com

