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Met spoed gezocht: ecologisch medewerker (m/v) (1mrt- 1okt) bij Het Zeeuwse Landschap
Het Zeeuwse Landschap beheert bijna 10.000 hectare natuurgebied. Bij het beheer wordt gestreefd
naar het behoud of het herstel van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
De vacature voor ecologisch medewerker bestaat uit de onderstaande twee deelprojecten.
Broedvogelinventarisatie:
Het Zeeuwse Landschap voert om de zes jaar (of vaker) een broedvogelinventarisatie uit in haar
gebieden. Aangezien Saeftinghe met haar 36 km2 zo’n groot oppervlak bestrijkt wordt dit gebied
door vrijwilligers, interne medewerkers en een tijdelijke kracht geïnventariseerd. Je bent
verantwoordelijk voor de uitvoering van het gros van het veldwerk en voor de coördinatie/planning
en controle kwaliteit van het veldwerk dat door de overige mensen wordt uitgevoerd. De
inventarisaties worden verwerkt in het programma AVIMap. Na afloop van de inventarisatie ben je
verantwoordelijk voor de uitwerking van de rapportage. Bij ongunstig tij kan je ook ingezet worden
voor broedvogelinventarisaties in andere natuurgebieden van HZL.
Bruine kiekendievenproject:
Voor dit project zal een compacte brochure moeten worden opgesteld en tevens een symposium
moeten worden georganiseerd. De brochure heeft als doel om Bruine kiekendieven die broeden in
het agrarisch gebied beter te beschermen. Bestaande kennis moet dus op een aantrekkelijke en
laagdrempelige manier worden gepresenteerd voor de doelgroep (m.n. agrariërs). Je bent
verantwoordelijk voor het opstellen van de teksten, redactiewerk, begeleiding van de opmaak,
fotoredactie en contact met de drukker. Tevens ben je verantwoordelijk voor de organisatie van het
symposium waar het boekje zal worden gepresenteerd.
Eisen:
• Ervaring met broedvogelinventarisaties en de hiervoor noodzakelijke kennis van
broedvogelgeluiden.
• Veldwerk dient onder de meest ideale omstandigheden plaats te vinden, dat houdt in dat je
soms wel om 03:00 uur zal moeten opstaan, om op tijd bij het betreffende deelgebied te
kunnen komen. Wonen in de nabijheid of bereid zijn om ter plekke te overnachten is dan ook
must.
• Het veldwerk in Saeftinghe is zwaar (hoge vegetaties, slik, vele geulen, tijdsdruk i.v.m. getij)
en hierbij moet je soms lange afstanden afleggen. Daarom moet een kandidaat fysiek in
topconditie zijn.
• Goede communicatieve vaardigheden i.v.m. coördinatiefunctie vrijwilligers.
• Goede schriftelijke- en computervaardigheden voor het opstellen van de brochure en het
rapport.
• Rijbewijs en een voertuig (reiskosten worden vergoed).
Periode: 1 maart tot 1 oktober (geen uitzicht op een vaste functie), in principe fulltime maar
parttime is bespreekbaar.
Salaris: afhankelijk van leeftijd en ervaring, inhuur via een extern bureau is ook bespreekbaar.
Procedure: bij voorkeur z.s.m. reageren door een sollicitatiebrief te sturen naar
p.calle@hetzeeuwselandschap.nl. Neem voor vragen gerust contact met Pepijn Calle, Chiel Jacobusse
of Chris Vreugdenhil (0113-569110).
Voor meer informatie over de broedvogelinventarisatie van Saeftinghe zie onze vorige rapportage:
https://www.saeftinghe.eu/images/broedvogelonderzoek_saeftinghe_webN.pdf.pdf
De volgende brochure (over otter en bever) is vergelijkbaar met wat wij beogen voor de brochure
over de Bruine kiekendief: http://www.hetzeeuwselandschap.nl/sites/default/files/uploads/BeverOtter-boekje_download.pdf

