
Allround communicatietalent gezocht 
Neem jij de leiding over de PR van Waarneming.nl? 

In samenwerking met programmeurs en beheerders van Waarneming.nl zorg je voor een 

uitstekende representatie van Waarneming.nl, zowel online (social media) als offline 

(presentaties, documentatie promotiemateriaal, beurzen en congressen). 

Profiel 

- je bent absoluut een natuurliefhebber 

- je hebt een positieve, enthousiaste en representatieve uitstraling 

- je kent Waarneming.nl, en bent bij voorkeur fanatieke gebruiker 

- je kunt een boodschap overbrengen, zowel in 1-op-1-gesprekken als in presentaties 

aan een groep  

- je hebt een uitstekende beheersing van Nederlands en Engels, elke extra taal is 

mooi meegenomen 

- je kunt zelfstandig documentatie, rapporten en presentaties maken, misschien zelfs 

infographics 

- je kunt accounts op Facebook, Twitter, et cetera, beheren, eventueel met behulp van 

gespecialiseerde programma’s 

- je hebt kennis van ecologie, biodiversiteit, taxonomie, citizen science en 

(natuur)wetenschappelijk onderzoek 

- je hebt goede zin om communicatie en PR rondom Waarneming.nl stevig aan te 

pakken 

Arbeidsvoorwaarden 

Je krijgt een jaarcontract, met mogelijkheid tot verlenging, voor 32 uur per week. Bij een full 

time dienstverband van 40 uur bedraagt het salaris € 2.500 (bruto) per maand, 

vakantietoeslag 8% en 25 vakantiedagen. 

Team 

Je komt te werken in een team van 5-10 mensen, verspreid over het hele land. Je werkt 4 

dagen per week, vanuit de regio midden Nederland. We werken 2 tot 4 keer per maand een 

dag met het team samen in de regio Utrecht. 

Activiteiten 

Nieuwsbrief Waarneming.nl 

1 à 2 keer per maand, bereik ± 40.000 lezers via MailChimp 



- zorgen voor planning (artikelen) en verzending 

- korte artikelen schrijven 

- eindredactie teksten en foto’s aangeleverd door derden 

- vergroten bereik (meer abonnees) 

Beurzen en congressen 

Waarneming.nl en eventueel Observation.org vertegenwoordigen op beurzen en congressen 

in Nederland (en daarbuiten).  

- informatie verstrekken, nieuwe waarnemers bereiken 

- vragen beantwoorden van bestaande waarnemers 

- contacten leggen met mogelijke partnerorganisaties, sponsoren, et cetera 

Social Media 

Beheer van Twitter, Facebook etc. voor accounts van Waarneming.nl en eventueel 

Observation.org. 

- informatie verspreiden via social media 

- interactie met waarnemers via social media 

- inhaken op actuele onderwerpen met informatie vanuit Waarneming.nl 

- vragen beantwoorden van bestaande waarnemers via Facebook en Twitter (of 

doorsturen naar support) 

 

Relatiebeheer en fondsenwerving 
Fondsenwerving en het opbouwen en onderhouden van contacten met de verschillende 

spelers binnen het werkveld. 

- werven van fondsen en subsidies voor upgrades van waarneming.nl 

- binnenhalen van databanken 

- werkcontacten onderhouden met relevante organisaties 

- contactpersoon voor projecten in samenwerking met pgo’s 

- acquisitie voor verschillende projecten 

Documentatie en promotiemateriaal 

Gezamenlijk ontwikkelen van handleidingen, flyers en posters voor Waarneming.nl. 

- teksten schrijven 

- opmaak (eventueel in samenwerking met ontwerper) 

 

Enthousiast geworden?  
Stuur jouw motivatiebrief en CV vóór 13 maart naar vacature_pr@waarneming.nl t.a.v. 

Reinier Akkermans. 


