
De Zoogdiervereniging komt op voor de belangen van onze wilde 
zoogdieren. Dat doen we door kennis, data en inzichten te vergaren. 
Met die kennis helpen we overheden en bedrijven om ruimte te 
scheppen voor zoogdieren. Zo zorgen we, samen met onze vrijwilligers, 
voor een gezonde toekomst, waar we in harmonie samenleven met 
wilde zoogdieren. 
 

 
Voor het team Vleermuizen zoeken we een enthousiaste  
  

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

 
Functieomschrijving 

• je geeft leiding aan een groeiend team van 8 vleermuisdeskundigen 

• je bent verantwoordelijk voor de acquisitie en uitvoering van grotere, multidisciplinaire projecten 

• je bent lid van het MT van de Zoogdiervereniging en (mede)verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en 
uitvoering van de strategie van de organisatie.  

 
We zoeken een MT-lid dat: 
ondernemend en gestructureerd is, goed kan communiceren, kan verbinden en een teamspeler is. 
 
Wij vragen: 

• WO denk- en werkniveau; 

• ervaring met leidinggeven binnen een organisatie met professionals; 

• ervaring met het leiden en managen van grote projecten/ programma’s en acquisitie; 

• kennis van en affiniteit met het werkterrein van de Zoogdiervereniging, speciale kennis van vleermuizen en 
hun ecologie is een must. 

 
Wij bieden: 

• na een proefperiode contract voor onbepaalde tijd; 

• salaris conform schaal 12 met een maximum brutosalaris van € 6061,- bij een aanstelling van 40 uur/week; 

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

• een uitdagende werkomgeving met betrokken collega’s, 1900 leden en honderden vrijwilligers die zich met 
hart en ziel bezig houden met onderzoek en bescherming van wilde zoogdieren; 

• een inspirerende werkplek op de campus van de Radboud Universiteit te Nijmegen-  Natuurplaza. 
 
 
Interesse?  
We zien heel erg uit naar jouw sollicitatie. Je brief en curriculum vitae kun je voor 1 november 2022 sturen 
naar: Zoogdiervereniging, 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 vleermuizen’. 

 
Heb je vragen over de vacature of je nieuwe werkplek? Neem dan contact op met Piet Bergers, directeur: 06 
20254522. 
 
De selectiegesprekken zijn gepland op woensdag 9 en/of donderdag 10 november 2022. 
 
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/

