Sovon Vogelonderzoek Nederland volgt de ontwikkelingen van
alle in Nederland in het wild voorkomende vogelsoorten op de
voet. Dit gebeurt door middel van populatiemonitoring) en door
onderzoek naar de onderliggende oorzaken. De informatie
wordt o.a. gebruikt ten behoeve van het natuurbeleid, het beheer, de bescherming van vogels en hun leefgebieden en de inrichting van de fysieke leefomgeving.
Aan de door Sovon georganiseerde landelijke monitoringprojecten nemen duizenden gemotiveerde en deskundige waarnemers deel. Sovon is een vereniging met een professionele werkorganisatie, waar ca. 60 professionals werkzaam zijn. Zie
www.sovon.nl voor meer informatie.

Sovon Vogelonderzoek Nederland zoekt:
een onderzoeker (24 uur/week)
voor de periode van 1 augustus 2017 tot 31 januari 2018
Profiel
Wij zijn vanwege zwangerschapsverlof van een van onze collega’s op zoek naar een tijdelijke aanvulling van ons team Onderzoek.
Als onderzoeker zorg je voor wetenschappelijke inbreng binnen projecten, door gegevens te analyseren, te beoordelen in het licht van de vraag en vervolgens de resultaten in Nederlandstalige rapporten
te beschrijven. Je beschikt over een goede kennis van de ecologie van vogels en hun leefomgeving,
evenals aantoonbare ervaring in de omgang met grote databestanden en statistische analyses en met
het rapporteren van wetenschappelijke resultaten. Je bent een flexibele teamspeler, een ‘afmaker,
werkt gestructureerd en zet graag je kennis over vogels en hun leefomgeving in binnen een professionele kennisorganisatie.
Van onze nieuwe collega verwachten we:
 Academisch werk- en denkniveau (MSc Biologie of een vergelijkbare opleiding)
 Uitgebreide vakgerichte kennis en ervaring (bij voorkeur op het gebied van boerenlandvogels)
 Kennis en ervaring met projectmatig werken
 De volgende goed ontwikkelde competenties: analytisch vermogen (incl. statistische vaardigheden), kwaliteitsgerichtheid, samenwerking in een projectteam, zelfstandigheid, een gemakkelijke en toepassingsgerichte schrijver
 Kennis van overlevingsanalyses (Mark-Recapture) is een pre
Wij bieden:
 Een tijdelijke aanstelling met een omvang van ten minste 24 uur per week van 1 augustus 2017
tot en met 31 januari 2018.
 Salaris maximaal € 4.755, - bruto per maand bij een fulltime (38 uur/week) aanstelling.
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
 Een prima werkomgeving met enthousiaste collega’s.
Meer informatie?
Voor vragen kun je je wenden tot:
- Julia Stahl, afdelingshoofd Onderzoek (06 49 39 05 13 of julia.stahl@sovon.nl)
Reageren?
Je motivatie met curriculum vitae kun je tot 20 juni 2017, bij voorkeur per e-mail, sturen naar Sovon
Vogelonderzoek Nederland, t.a.v. Renate Eertink (vacature@Sovon.nl) of per post naar Postbus 6521,
6503 GA te Nijmegen.

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

