Wegens uitbreiding van de vaste formatie zoekt RAVON een:

Projectleider vissen
RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) is een stichting met een ideële
doelstelling zonder winstoogmerk. Als onafhankelijke kennisorganisatie leveren we een bijdrage op
het vlak van instandhouding en bescherming van inheemse reptielen, amfibieën, vissen, planten en
hun leefgebieden binnen een divers ecosysteem. Dit doen we o.a. door het stimuleren en
coördineren van een landelijk netwerk van vrijwilligers. Als projectorganisatie werken we in opdracht
van een breed scala aan opdrachtgevers. RAVON is een organisatie waarin ruimte is voor
persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief. Op dit moment heeft RAVON 52 medewerkers in dienst
in Nijmegen en Amsterdam.
Werkveld en functie
Het Vissenteam bestaat uit 10 experts die vol passie inhoud geven aan onderzoek en bescherming
van vissen in Nederland binnen een relevant (inter)nationaal netwerk. Samen met overheden,
adviesbureaus, maatschappelijke organisaties en een groot netwerk van vrijwilligers werken wij met
name op projectbasis aan onderwerpen en ontwikkelingen die positief bijdragen aan onze
doelstelling. We werken waar nodig aan alle inheemse en exotische vissoorten, van bovenloop tot
aan de kustwateren. We richten ons op het ontwikkelen en delen van kennis, versterken van habitat
en verbindingen, de bescherming van soorten en het behartigen van de belangen van soorten en
biodiversiteit. Via deze vacature willen we invulling geven aan de toenemende vraag binnen ons
team naar het opzetten en uitvoeren van diverse projecten. De projecten omvatten onderzoek aan
vissoorten, leefgebieden en migratieroutes, (trend)monitoring van soorten in (natuur)gebieden en
onderbouwde advisering ten aanzien van beleid, beheer en inrichting.
Wat zoeken wij?







HBO+ / WO werk- en denkniveau met ervaring in / affiniteit voor het leiden van projecten
Aantoonbare kennis van en passie voor vissen, met bij voorkeur relevante ervaring op de
onderwerpen monitoring, vismigratie, habitatherstel en/of soortbescherming
Proactief, creatief en doortastend in het opzetten en realiseren van projecten
Gericht op samenwerking
Kan koppeling maken tussen kennis en praktijk
Kan zich schriftelijk goed uitdrukken in rapportages en publicaties

Wat bieden wij?





De functie van projectleider voor 32 uur per week op ons kantoor in Nijmegen
Een aanstelling voor een jaar met uitzicht op verlenging
Een salaris conform schaal 9 of 10 (o.b.v. kennis en ervaring) met een maximum bruto salaris
van € 4.228,11 bij een voltijdaanstelling (40 uur/week in schaal 10)
Werken in een team met gedreven vakinhoudelijke collega’s binnen een informele en
uitdagende werkomgeving

Solliciteren naar deze functie
Je brief en CV kun je tot en met 20 januari 2019 sturen naar kantoor@ravon.nl, o.v.v. ‘Vacature
Projectleider RAVON’. Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Martijn Schiphouwer,
teamcoördinator (06-52602780, martijn.schiphouwer@ravon.nl). (i.v.m. de kerstperiode bereikbaar
vanaf 7 januari). Gesprekken vinden plaats in februari.

