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Vacature medewerker inventarisaties (M/V)
Sovon Vogelonderzoek Nederland zoekt voor uitbreiding van het Team Onderzoek en Inventarisaties
een:

medewerker inventarisaties (M/V) (32 uur/week)
Ben je een fanatiek vogelaar, heb je ervaring met veldwerk en zoek je een afwisselende baan waarin
je veel buiten bent? Dan is de functie van medewerker inventarisaties bij Sovon iets voor jou. Je werkt
zelfstandig en in het voorjaar voornamelijk buiten. Je brengt voor onze opdrachtgevers de
(broedvogel)populatie van gebieden zorgvuldig in kaart. De standplaats is Nijmegen.

Wat ga je doen?
• Je voert zelfstandig broedvogelinventarisaties uit in natuurgebieden en agrarisch gebied in heel

Nederland.
• Je analyseert je resultaten en vergelijkt deze met die van eerdere inventarisaties en andere
gebieden om veranderingen zichtbaar te maken.
• Je rapporteert over de resultaten van je inventarisaties voor de opdrachtgever.

Wat jij meeneemt
Je bent een buitenmens en enthousiast vogelaar. Je herkent vogels niet alleen op zicht, maar vooral
op geluid.
• Je hebt ervaring met het inventariseren van broedvogels op basis van de BMP-methode.
• Werken op flexibele werktijden is voor jou geen probleem, ook niet in alle vroegte en incidenteel ‘s
nachts.
• Je bent kwaliteitsgericht, enthousiast en probleemoplossend.
• Je hebt een rijbewijs B en beschikt over eigen vervoer.
• Ervaring met QGis, of een ander GIS-pakket strekt tot aanbeveling.
• Ook enige werkervaring in natuurbeheer of ecologisch veldonderzoek strekt tot aanbeveling.

Wat kan je van ons verwachten?
• Een afwisselende baan in een inspirerend team in het groene werkveld.
• Je krijgt een mentor met ervaring in het veldwerk.
• Goede arbeidsvoorwaarden en volop kansen je te ontwikkelen binnen het vakgebied
(cursussen/workshops, inzet nieuwe technieken).
• Een 32-urige werkweek, met vooral in het voorjaar veel veldwerk (werkgebieden nader te be-palen
in overleg, mogelijk door heel Nederland).
• Functieschaal 7 (maximaal € 2.906 bruto per maand op basis van fulltime aanstelling).
• In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij gebleken
geschiktheid en goede vooruitzichten in de arbeidsmarkt zicht op een vaste aanstelling.

Reageren?
Stuur je brief en cv met relevante vogelervaring uiterlijk 8 december 2019 naar Renate
Eertink: vacature@sovon.nl [2].
De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 16 december, op donderdag 19 december 2019
houden we de tweede gespreksronde. Alle gesprekken vinden in Nijmegen plaats.

Meer informatie?
Neem dan contact op met Petra Verburg, teamleider Onderzoek: petra.verburg@sovon.nl [3] of 0653334047

Disclaimer Privacyverklaring Voorwaarden Colofon Sitemap

Bron-URL: https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/vacature-medewerker-inventarisaties-mv
Links
[1] https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/vacature-medewerker-inventarisaties-mv
[2]
&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#118;&#97;&#99;&#97;&#116;&#117;&#114;&#101;&#64;&#
115;&#111;&#118;&#111;&#110;&#46;&#110;&#108;
[3]
&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#112;&#101;&#116;&#114;&#97;&#46;&#118;&#101;&#114;
&#98;&#117;&#114;&#103;&#64;&#115;&#111;&#118;&#111;&#110;&#46;&#110;&#108;

