Vacature coördinator Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch

Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch is een vrijwilligersorganisatie die in 1983 is opgericht. De
algemene doelstelling van de stichting is natuurbescherming in de ruimste zin van het woord ofwel
de bescherming van inheemse planten, dieren en landschapstypen in Nederland. De Stichting
probeert haar doelstelling te bereiken door advisering, beheer, belangenbehartiging,
beleidsbeïnvloeding, voorlichting en educatie en inventarisatie en onderzoek.
De Stichting bestaat uit vijf bestuursleden, meer dan 100 vrijwilligers en 17 vaste medewerkers. De
meeste vaste medewerkers werken bij twee professionele afdelingen: bij ons ecologische groenbeheerbureau (het Landschapsonderhoudsproject, LOP) of ons ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Natuurwetenschappelijk Centrum (NWC).

Coördinator Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch (m/v)
(min. 28,8 uur per week)
Functieomschrijving
Het bestuur van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch is op zoek naar iemand die de dagelijkse en
operationele sturing van de Stichting kan voeren en de continuïteit kan bewaken. De coördinator
krijgt een centrale rol binnen de Stichting. De coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken en de aansturing van de drie projectleiders van onze professionele afdelingen. De
coördinator legt verantwoording af aan het bestuur en rapporteert en adviseert het bestuur. De
coördinator werkt verbindend tussen bestuur, werknemers en vrijwilligers.
Takenpakket






Stuurt hiërarchisch de projectleiders van onze twee professionele afdelingen aan
Rapporteert en adviseert het bestuur, o.a. over voortgang financiën, kwaliteit etc.
Is verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken
Bewaakt de kwaliteit van het werk
Geeft uitvoering aan ons vrijwilligersbeleid en coördineert en faciliteert doordeweeks vrijwilligers

Wij zoeken iemand









Die gemotiveerd is om samen de continuïteit van de Stichting te waarborgen, de kwaliteit wil
verbeteren en zich 100% in wil zetten voor natuurbescherming in Nederland
Met goede communicatieve vaardigheden
Die grote affiniteit heeft met een vrijwilligersorganisatie en de ideële doelstellingen van de
Stichting en deze doelstellingen ook uitdraagt
Die goed kan delegeren en verbinden
Die kritisch is en knelpunten snel kan signaleren
Die proactief is en initiatief toont
Met een achtergrond in natuur en ecologie
Op HBO/WO niveau

Wij bieden






Een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op verlenging
Een werkplek bij een gepassioneerde Stichting met zeer gedreven medewerkers en vrijwilligers,
die werken aan bescherming van onze leefomgeving en het verzamelen van ecologische kennis
Een stimulerende werkplek in Dordrecht aan de rand van de Biesbosch
Een rol met ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid
Salarisindicatie: afhankelijk van ervaring rond € 3.200 bruto per maand, bij een voltijds
aanstelling (40 uur/week)

Reacties met curriculum vitae naar Natuur- en Vogelwacht Biesbosch, t.a.v. Rob Haan,
Noorderelsweg 4a, 3329 KH te Dordrecht of naar vacature@vogelwacht.eu o.v.v. ‘Vacature
coördinator’.
Voor meer informatie over de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch zie www.vogelwacht.eu.

