GEZOCHT
VLEERMUIS- EN GIERZWALUWONDERZOEKERS

Wil jij bijdragen aan een betere bescherming van soorten?
Wij hebben een spannende en uitdagende bijbaan waarmee jij je steentje kunt
bijdragen!
Door alle ontwikkelingen in het stedelijk gebied (inrichting, renovatie, isolatie
enz.) staan typische soorten en soortgroepen als huismus, gierzwaluw en
vleermuizen onder druk.
Vanuit de Wet natuurbescherming zijn deze soorten en hun verblijfplaatsen
beschermd. Verstoring of vernieling van verblijfplaatsen mag alleen
plaatsvinden als hiervoor een ontheffing verleend is.
Om deze ontheffing te verkrijgen, is goed onderzoek en ruime mitigatie en
compensatie noodzakelijk.
Als vleermuis- en gierzwaluwonderzoeker draag jij zorg voor het verzamelen
van de juiste gegevens in het veld. Met gespecialiseerde apparatuur dienen in
de periode van mei-oktober de soorten en hun verblijfplaatsen in kaart
gebracht te worden. Onderzoek vindt plaats door het hele land heen, en kan
afhankelijk van de soort, van vlak voor zonsondergang tot zonsopgang
plaatsvinden.

Jij bent:
•
•
•
•
•
•

Graag buiten actief bezig.
Gek op natuur en geïnteresseerd in veldonderzoek naar vleermuizen
en gierzwaluw. Ervaring met onderzoek naar vleermuizen en vogels is
een pre.
Minimaal 2 avonden/nachten per week beschikbaar in de periode meioktober. Een deel van deze periode is ook bespreekbaar.
Flexibel inzetbaar.
Niet bang om in de schemer, nacht of vroege ochtend te werken.
In het bezit van een rijbewijs B

Wat bieden wij:
•
Een leuke uitdagende bijbaan bij een kleine informele organisatie.
•
Een mooie kans om werkervaring op te doen of uit te breiden en jouw
netwerk te versterken.
•
Een introductiecursus en begeleiding door vleermuisdeskundige
in het veld.
•
Goede apparatuur in bruikleen (Batlogger M, tablet enz.).
•
Een aanstelling voor de duur van het veldseizoen (mei-oktober).
•
Een goed salaris.

Geïnteresseerd of vragen?
Voor nadere informatie kun je bellen met Marko Sinke (directeur)
(06-20828807) of Bart Wouters (06-23691955).

tel 026-351 41 74
info@looplan.nl
www.looplan.nl
Diepesteeg 4 6994 CD De Steeg

