
 

 

 

 

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 bureau (de stichting) 

vormen hèt 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.  

 

De Zoogdiervereniging wil haar communicatie verder professionaliseren en is daarom op 

zoek naar een praktisch ingestelde en ondernemende  

 

(senior) communicatieadviseur  

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

 

met liefde voor wilde zoogdieren die ons communicatiebeleid mee vormgeeft en handen 

en voeten geeft. Het betreft een tijdelijke functie voor een duur van twee jaren. 

 

Functieomschrijving 

De communicatieadviseur helpt de communicatiedoelstellingen in de meerjarenplannen 

van stichting en vereniging te realiseren en interne en externe communicatieprocessen te 

stroomlijnen en te verbeteren. 

 

Hoofdtaken: 

- het vertalen van communicatiedoelstellingen naar concrete communicatieplannen 

waarbij vereniging en stichting elkaar maximaal versterken, 

- het helpen realiseren van de communicatieplannen, 

- het op elkaar afstemmen van onze communicatiekanalen, zoals website, tijdschriften, 

social media en cursussen, 

- het stroomlijnen van de interne en externe communicatieprocessen. 

 

Ben jij de bevlogen collega die we zoeken? Dan ben je: 

- aantoonbaar in het bezit van goede kennis en vaardigheden op het gebied van 

communicatie, 

- in staat om onze specialistische kennis en projecten te vertalen naar verschillende 

doelgroepen, 

- in staat met een helicopterview te kijken naar de organisatie en de omgeving, 

- gestructureerd, projectmatig werkend en resultaatgericht, 

- in staat om (kennis)systemen in de organisatie te (helpen) ontwikkelen, 

- een teamspeler, 

- in staat om anderen op het gebied van communicatie te coachen en te begeleiden, 

- sensitief in de manier van reageren naar "onze" leden en vrijwilligers.  

Het is een voordeel als je ervaring hebt met: 

- voor zoogdieren relevante maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen, 

- het ontsluiten van specialistische kennis, 

- de ontwikkeling van de kennis en kunde gericht op specifieke doelgroepen via digitale 

media, 

- het aanvragen van (communicatiegerichte) subsidies, 

- het opzetten van projecten.  

 

 



 

 

We bieden jou: 

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

- afhankelijk van kennis en ervaring, een salaris conform schaal 10 of 11 van de 

Zoogdiervereniging, met een maximum bruto-salaris van € 4.148,- of € 4.896,- bij een 

voltijds aanstelling (40 uur/week) en zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden, 

- 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 1750 leden 

en enkele duizenden vrijwilligers die zich met hart en ziel bezighouden met onderzoek 

naar en de bescherming van wilde zoogdieren. 

 

Reacties met curriculum vitae moeten uiterlijk 28 mei 2021 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 

Communicatieadviseur. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen 

met Piet Bergers: 06-20254522. De selectieprocedure is gepland in week 23 en 24 (7 t/m 

18 juni). 

 

Meer informatie over de Zoogdiervereniging vind je op www.zoogdiervereniging.nl. 

 

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

http://www.zoogdiervereniging.nl/

