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De Zoogdiervereniging is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie die zich 

inzet voor de bescherming van en het onderzoek naar wilde zoogdierpopulaties en hun 

leefgebieden in Nederland. De vereniging en het daaraan gelieerde bureau, de 

Zoogdierstichting, vormen hèt kenniscentrum over de in het wild levende Nederlandse 

zoogdieren. Dit omvat monitoring, gebiedsinventarisaties, verspreidingsonderzoek en 

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

 

Het Managementteam wil graag uitbreiden en is daarom op zoek naar een enthousiaste: 

 

teamleider / senior projectleider 
(32 uur per week; 0,8 fte) 

 

Functieomschrijving 

 Als MT lid ben je (mede)verantwoordelijk voor de ondersteuning, bedrijfsmatige 

zaken en de strategie van de organisatie.  

 Als teamleider geef je leiding aan de ondersteuning. De ondersteuning verzorgt de 

financiële-, project- en ledenadministratie alsmede het secretariaat. Daarnaast maakt 

ook de senior communicatieadviseur deel uit van dit team. 

 Als senior projectleider word je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering 

van grotere, multidisciplinaire, projecten.  

 

We zoeken een MT lid dat: 

ondernemend en gestructureerd is, goed kan communiceren, kan verbinden en een 

teamspeler is. 

 

Wij vragen: 

 ervaring met leidinggeven binnen een professionele organisatie; 

 ervaring met de bedrijfsvoering van een professionele organisatie; 

 kennis van het veld en affiniteit met het werkterrein van de Zoogdiervereniging; 

 in staat om grote projecten te acquireren en te managen; 

 een opleiding op academisch niveau. 

 

Wij bieden: 

 intentie om een contract voor onbepaalde tijd aan te gaan; 

 een salaris conform schaal 12 van de Zoogdierstichting, met een maximum bruto 

salaris van € 5644 bij een voltijds aanstelling (40 uur/week); 

 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 1900 

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

onderzoek en de bescherming van wilde zoogdieren. 

 

Reacties met curriculum vitae moeten uiterlijk 15 april 2022 binnen zijn bij de 

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

per e-mail via secretariaat@zoogdiervereniging.nl, o.v.v. ‘Vacature teamleider – senior 

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

Bergers: 06-20254522. Meer informatie over de Zoogdiervereniging vind je op 

www.zoogdiervereniging.nl. De selectiegesprekken zijn gepland op woensdag 20 april 

2022. 

 

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

 

 

http://www.zoogdiervereniging.nl/

