
De Vlinderstichting is een nationaal en internationaal opererende natuurorganisatie in Wageningen. 
We zetten ons in voor de bescherming van dagvlinders, nachtvlinders en libellen in Nederland en 
daarbuiten. Dat doen we al bijna veertig jaar: door advies, educatie en het verrichten van onderzoek. 
Bijna 6000 donateurs en 1500 vrijwilligers geven ondersteuning bij deze activiteiten. Onze vijfendertig 
betrokken medewerkers maken zich met hart en ziel sterk voor de doelstelling: een gezonde natuur 
vól vlinders en libellen. 

 
Ben je een communicatiedeskundige met een groot hart voor natuur? Maak jij je zorgen over de 
biodiversiteit en de achteruitgang van insecten? Zie jij veel kansen om door middel van 
communicatie de wereld om ons heen natuurvriendelijk en toekomstbestendig te maken? En zou 
je daar graag actief aan willen bijdragen? Dan heb je nu je kans! 

 
De Vlinderstichting zoekt een  

 
COMMUNICATIEADVISEUR/PROJECTLEIDER COMMUNICATIE & EDUCATIE 

met veel ruimte om vanuit je eigen inzicht onze communicatiekanalen in te zetten en uit te bouwen 
en zo bij te dragen aan de bescherming van vlinders en libellen. 

 
Wat ga jij doen? 

• In 2023 bestaat De Vlinderstichting 40 jaar. Jij grijpt de kansen die dat jubileum biedt en gaat 
ervoor zorgen dat dit jubileum niet ongemerkt voorbijgaat. 

• Daarnaast voer je communicatieprojecten uit en lever je een bijdrage aan de zichtbaarheid van 
De Vlinderstichting via onze website en alle mogelijke media. 

• Je werkt daarbij regelmatig samen met collega’s van onze koepelorganisatie SoortenNL. 
 
Wie zoeken wij? 

• Je hebt een afgeronde academische opleiding met specialisatie op het gebied van communicatie 

• Je hebt enkele jaren werkervaring, bij voorkeur in een projectenorganisatie  

• Je hebt ervaring met en veel gevoel voor digitale communicatiekanalen 

• Je hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, ook voor groepen 

• Je kunt anderen inspireren om bij te dragen aan onze doelen 

• Je bent een flexibele persoon met een originele invalshoek 

• Je hebt affiniteit met natuurbescherming, vlinders en/of libellen 
 
Wat bieden wij jou? 

Een inspirerende werkomgeving met veel ruimte om je eigen ambities waar te maken. Wij bieden 
een arbeidscontract voor 32 uur per week voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast 
contract. De functie is ingeschaald in schaal 10 met uitloop naar schaal 11 (CAO van de Nederlandse 
Universiteiten). 
 
Informatie over deze vacature kun je opvragen bij Titia Wolterbeek (directeur); zij is daarvoor op 
dinsdagmiddag 24 mei en maandagmorgen 30 mei 2022 bereikbaar op 0317-467344. Ben je 
geïnteresseerd in deze functie en denk je te voldoen aan de gestelde eisen, dan zien wij je sollicitatie 
met cv waarin je ingaat op bovengenoemde functie-eisen graag uiterlijk 6 juni 2022 tegemoet via 
liesbeth.vanagt@vlinderstichting.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdagmorgen 23 
juni 2022. 
 

mailto:liesbeth.vanagt@vlinderstichting.nl


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


