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

Senior redacteur (32 - 40 uur/week)
Profiel
Als senior redacteur verzorg je de (eind)redactie van belangrijke publicaties van Sovon, zoals rapporten en
populair wetenschappelijke artikelen. Deze redactie is zowel inhoudelijk als taalkundig, waarbij je vooraf
belangrijk input hebt gegeven over opzet en inhoud van de publicaties. Inhoudelijk ligt het zwaartepunt bij
de publicaties rondom de vogelmeetnetten van Sovon. Daarnaast kun je betrokken zijn bij publicaties in het
onderzoeks- en beleidsmatige werkveld.
Als lid van de interne redactie ben je nauw betrokken bij ons kwartaalblad Sovon-Nieuws, de jaarlijkse Vogelbalans en teksten op de online media van Sovon. Daarbij werk je nauw samen met de technisch redacteur. Naast het schrijven van eigen bijdragen en het voeren van de eindredactie denk je in algemene zin mee
over boodschap, vorm en publicatiemogelijkheden.
Team Communicatie is, samen met zes collega’s, je thuisbasis, maar naar de aard van je werkzaamheden
ben je breder binnen de organisatie werkzaam.
Van onze nieuwe collega verwachten we:

Aantoonbare (eind)redactionele vaardigheden en ervaring, bij voorkeur in het vrijwilligersdomein.
Bekendheid met het beleidsmatige werkveld en/of onderzoeksveld strekt tot de aanbeveling.

Ruime expertise met populairwetenschappelijk schrijven/rapporteren over (effecten op) vogels en
hun leefgebieden of andere onderwerpen die spelen in de groene leefomgeving.

Aantoonbaar brede kennis van vogels, hun leefomgeving en de vogelaars.

Thuis zijn in de wereld van (internationale) ornithologische literatuur.

Zeer nauwkeurig en precies werkend.

Affiniteit met (online) communicatie.

Minimaal HBO werk- en denkniveau.
Wij bieden:
 Een afwisselende baan in een inspirerende werkomgeving op het Sovon hoofdkantoor in Nijmegen
 Een arbeidsovereenkomst met een omvang van 32 uur per week (fulltime is bespreekbaar), in eerste
instantie voor de duur van een jaar met de intentie tot een vast dienstverband.
 Een salaris van maximaal € 3.876 bij een volledige werkweek van 38 uur.
 Mogelijkheden om je verder te ontwikkelen binnen je vakgebied.
Meer informatie?
Voor vragen kun je je wenden tot:
 Carolyn Vermanen, Hoofd Afdeling Communicatie, carolyn.vermanen@sovon.nl of Chris van Turnhout, teamleider Monitoring, chris.vanturnhout@sovon.nl, tel. 024 – 7 410 410
Reageren?
Je motivatie met curriculum vitae kun je uiterlijk 11 oktober per e-mail sturen naar Sovon Vogelonderzoek Nederland, t.a.v. Theo Verstrael, directeur Sovon (vacature@sovon.nl). De selectiegesprekken vinden
plaats op vrijdag 16 en woensdag 21 oktober.

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

