
 
 

 
 
 
De Zoogdiervereniging is een particuliere natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet 
voor de bescherming van en het onderzoek naar zoogdieren in Nederland en daarbuiten. 
De laatste jaren ontwikkelt de vereniging zich tot het kenniscentrum over de in het wild 
levende zoogdieren. Dit doen wij door activiteiten te ontplooien op het gebied van 
monitoring, gebiedsinventarisaties, verspreidingsonderzoek, ecologisch onderzoek, 
beheer- en beleidsadvisering en voorlichting. 
Samen met vier collega organisaties is de Zoogdiervereniging gevestigd in Natuurplaza 
op de campus van de Radboud Universiteit te Nijmegen. 
 
In verband met het vertrek van een medewerker is de Zoogdiervereniging op zoek naar 
een 
 

Senior Projectleider Onderzoek & Advies (m/v) (32 uur per week; 0,8 fte) 
 
Functieomschrijving 
De senior projectleider is verantwoordelijk voor de gehele operationele gang van zaken 
rond (complexe) projecten, waarin diverse medewerkers en of collega organisaties 
samenwerken. Het betreft onderzoek- en adviesprojecten op het gebied van 
zoogdierstudie en zoogdierbescherming. Naast het onderhouden en opbouwen van een 
netwerk, zijn strategische ontwikkeling en uitbreiding van het werkveld belangrijke 
taken.  
 
Hoofdtaak 
- verricht alle voorkomende werkzaamheden in de leiding van grote, strategische of 

vernieuwende projecten / onderzoeken en is daarbij verantwoordelijk voor tijd- en 
budgetbewaking en contacten met opdrachtgevers 

- voeren van bijbehorende acquisitie 
- verdiepen van het werkveld. 
 
We zoeken iemand 
- met minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring op het terrein van 

projectmanagement en operationeel leidinggeven op het gebied van ecologisch 
onderzoek 

- academisch niveau; een afgeronde wetenschappelijke promotie strekt tot 
aanbeveling 

- met zeer goede communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 
- met een goed netwerk en de vaardigheden om opdrachten en subsidies binnen te 

halen 
- met een duidelijke affiniteit met natuur 
- die gemotiveerd is om, samen met de andere collega’s, de Zoogdiervereniging 

verder uit te bouwen tot een professionele organisatie die zich inzet voor het 
behoud van een diverse zoogdierfauna in Nederland en daarbuiten 

- art. 9 bevoegdheid Wet op de Dierproeven strekt tot aanbeveling. 
 
We bieden 
- een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op verlenging 
- een salaris conform schaal 11 van de Zoogdiervereniging, met een maximum bruto 

salaris van € 4193,- bij een voltijds aanstelling (40 uur/week) 
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
- een uitdagende en stimulerende werkomgeving 
- een werkplek bij een vereniging met een zeer gedreven achterban van zo’n 2000 

leden en vele vrijwilligers die o.a. gegevens over zoogdieren verzamelen 
- een werkplek in een nieuw kantoor op de campus van de RU te Nijmegen. 
 
Reacties met curriculum vitae graag voor 28 november 2011 sturen naar 
Zoogdiervereniging, t.a.v. de personeelsadministratie, Postbus 6531, 6503 GA  Nijmegen 
of naar info@zoogdiervereniging.nl, o.v.v. ‘Vacature Senior Projectleider’. Voor meer 
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informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de teamleiders Johan Thissen 
en Stefan Vreugdenhil: 024-7410500. 
Voor meer informatie over de Zoogdiervereniging zie www.zoogdiervereniging.nl 

http://www.zoogdiervereniging.nl/

