Sovon Vogelonderzoek Nederland volgt de ontwikkelingen
van alle in Nederland in het wild voorkomende vogelsoorten
op de voet. Dit gebeurt door middel van monitoring en
(veld)onderzoek. De informatie wordt o.a. gebruikt ten behoeve van het natuurbeleid, 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. Meer informatie op www.sovon.nl.

Sovon Vogelonderzoek Nederland zoekt een

regionaal medewerker voor monitoring en veldinventarisaties (32 uur/week)
Profiel
Als medewerker monitoring en inventarisaties ben je actief in de noordelijke provincies van het land.
Je bent inzetbaar als coördinator van vogeltellingen door vrijwilligers en als veldmedewerker. Samen
met onze regionale meetnetcoördinatoren ben je een motor achter vogelmonitoring in Fryslân, Groningen en Drenthe, inclusief het Waddengebied.
Vanuit ons regionale kantoor in Leeuwarden ben je inzetbaar voor:
 Coördinatie en begeleiding van vrijwilligers
 Werving en ondersteuning van nieuwe vrijwillige vogeltellers
 Opleiding van tellers in cursusverband
 Organisatie van vrijwilligersavonden
 Zelfstandig uitvoeren van broedvogelinventarisaties en eventueel meer onderzoek-gerelateerd
veldwerk
 Zelfstandig uitvoeren van watervogel- en slaapplaatstellingen in herfst en winter
 Contacten met collega-organisaties, zoals terreinbeherende organisaties, overheden en kennisinstellingen en het Natuurmuseum Fryslân.

Regio ‘noord’ als je werkomgeving
In het noorden van het land stuurt Sovon haar broedvogel- en watervogelmonitoring op regionaal niveau aan vanuit het regiokantoor dat gevestigd is in Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Je werkt
daar samen met de meetnetcoördinatoren en veldmedewerkers en je neemt zelf het initiatief bij nieuwe projecten.
Het werkgebied betreft met name Fryslân, Groningen, Drenthe en het Waddengebied, waar Sovon de
monitoring verzorgt in natuurgebieden en in het agrarische gebied. Daarnaast vindt veelvuldig afstemming plaats met de collega’s op de hoofdvestiging in Nijmegen, wat veelal in Nijmegen zal gebeuren.

Jouw kwaliteiten
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, bent graag een spin in het web van vogelaars in
het noorden des lands en vindt het leuk om vogeltellingen door vrijwilligers te organiseren en te (helpen) coördineren. Verder heb je aantoonbare ervaring met broedvogelinventarisaties en watervogeltellingen, affiniteit met veldecologisch onderzoek, werk je makkelijk samen in teamverband en heb je een
vlotte pen.
Verder:
 HBO-werk- en denkniveau
 HBO-opleiding Bos- en natuurbeheer / Biologie strekt tot aanbeveling
 Enkele jaren ervaring met natuurbeheer en ecologisch veldonderzoek strekt tot aanbeveling

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

Wij bieden:






Een afwisselende baan in een inspirerende werkomgeving (Natuurmuseum Fryslân en in het
veld) in de wereld van vogelmonitoring en –onderzoek.
Een 32-urige werkweek, met vooral in het voorjaar veel veldwerk
Functieschaal 8 (maximaal € 3,182 bij een volledige werkweek)
In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met uitzicht op
verlenging.
Mogelijkheden om je binnen de organisatie verder te ontwikkelen.

Meer informatie?
Voor vragen kun je je wenden tot:
 Chris van Turnhout, teamleider (024 7.410431/ 0642658826 of chris.vanturnhout@sovon.nl)
 Onze medewerkers in Fryslân: Romke Kleefstra, senior-veldmedewerker (06.10646640) of
Jelle Postma, meetnetcoördinator (06.49390506)
Reageren?
Je motivatie met curriculum vitae kun je tot uiterlijk 20 augustus 2017 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. De selectiegesprekken zullen plaats vinden in week 35 (28 augustus- 1
september)
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