
 
 
De Vlinderstichting zet zich in voor de bescherming van dagvlinders, nachtvlinders en libellen 
in Nederland en daarbuiten. Al bijna veertig jaar doen we dit door advies, educatie en het 
verrichten van onderzoek. Ruim 5000 donateurs en 1500 vrijwilligers geven ondersteuning bij 
deze activiteiten. Via opdrachten van overheden, terreinbeheerders en bedrijfsleven en via 
donaties, schenkingen en legaten verwezenlijkt de stichting haar doelstelling: vlinders en 
libellen moeten overal waar ze van nature thuis horen ook te vinden zijn. Waar De 
Vlinderstichting dit nodig acht, adviseren wij overheden en andere partijen gevraagd en 
ongevraagd over natuurbescherming.  
 

 
Bij de omschakeling naar ecologisch beheer, zowel in de openbare ruimte  

als in het agrarisch gebied, liggen er momenteel veel kansen.  
Daarom is De Vlinderstichting op zoek naar een ervaren academisch geschoolde   

 

PROJECTLEIDER (v/m) 
 

met ambities op dit vlak en een groot hart voor insecten. 
  
 

Verantwoordelijkheden en taken 
Projectleiding  
• het schrijven van projectplannen  
• het verwerven van financiering voor projecten  
• het verrichten van analyses ten behoeve van advies  
• het geven van inrichting- en beheeradviezen  
• het verrichten van wetenschappelijk onderzoek  
• het verrichten van veldwerk   
• het begeleiden van projectmedewerkers  
• het schrijven van rapporten en publicaties in (wetenschappelijke) tijdschriften  
Contacten  
• het onderhouden van contacten met werkgroepen en vrijwilligers, beherende instanties, 

financiers, overheden, andere soortenorganisaties en onderzoeksinstellingen   
• het uitdragen van projectresultaten en het geven van lezingen en cursussen  



Algemeen  
• op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen in beleid, beheer en onderzoek en het 

benutten van kansen die zich daarin voordoen  
• actieve inbreng bij de (strategische) ontwikkeling van de organisatie  
• het begeleiden van HBO- en WO-studenten  
  

Functie-eisen  
• academisch opleiding- en werkniveau  
• projectmatig kunnen werken, zelfstandig en in teamverband  
• gedegen kennis op het gebied van flora en fauna, met name insecten waaronder bijen, 

zweefvliegen en uiteraard vlinders en libellen   
• gedegen kennis op het gebied van ecologie en natuurbeheer  
• kennis van en vaardigheid met computerprogramma’s zoals R  
• goede contactuele, redactionele en communicatieve vaardigheden  
• in het bezit van rijbewijs B  
  

Wij bieden  
• een inspirerende werkomgeving met ongeveer dertig gemotiveerde collega’s en 

contacten in zowel binnen- als buitenland  
• veel ruimte om je eigen ambities waar te maken  
• een arbeidscontract voor 32 uur per week voor de duur van een jaar met mogelijkheid 

tot verlenging met onbepaalde tijd 
• salaris schaal 10 (vanaf € 2.790 bij een volledige werkweek) met een uitloop naar schaal 

11 van de CAO Universiteiten  
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden  
 
Informatie over deze vacature kun je opvragen bij Titia Wolterbeek (directeur). Ben je 
geïnteresseerd in deze functie en denk je te voldoen aan de gestelde eisen, dan zien wij je 
sollicitatie graag vóór 22 februari 2021 tegemoet via liesbeth.vanagt@vlinderstichting.nl. 
 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 1 maart 2021. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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