Stichting Bargerveen ondersteunt natuurbeheer en –beleid bij het oplossen van vraagstukken uit het
natuurbeheer met toegepast ecologisch onderzoek en advies, gebaseerd op een ecosysteem- en
landschapsbenadering met bijzondere aandacht voor fauna. Wetenschappelijke kwaliteit is daarbij een
belangrijk uitgangspunt, net als kennis van de beheerpraktijk.
De wisselwerking tussen wetenschap en beheer levert veel vernieuwende inzichten op en is bewezen
effectief en efficiënt bij het oplossen van beheervraagstukken. Bij de Stichting Bargerveen werken
momenteel 26 mensen. De organisatie is gehuisvest in de NatuurPlaza op de campus van de Radboud
Universiteit in Nijmegen. Voor de universiteit verzorgen we onderwijs, in cursussen en bij de begeleiding
van stagiares. Veel van onze medewerkers promoveren aan de Radboud Universiteit of doen gezamenlijk
onderzoek met afdelingen van de universiteit. Daarnaast wordt binnen projecten veel samengewerkt met
andere onderzoeksorganisaties en terreinbeheerders.
Één van onze werkvelden is de invasie-ecologie. In toenemende mate ervaren terrein- en
waterbeheerders problemen met invasieve uitheemse plant- en diersoorten. Steeds meer soorten zijn het
punt gepasserd waarbij zij nog te elimineren zijn. Voor deze soorten onderzoeken we nieuwe methoden
om populaties onder controle te houden. Daarvoor hebben we het concept van ecosysteemgericht
exotenbeheer ontwikkeld, waarbij we methoden van restoratie-ecologie inzetten om de weerbaarheid
van geïnvadeerde ecosystemen te vergroten en daarmee te voorkomen van dat invasieve soorten
(opnieuw) dominant worden. Naast het onderzoek begeleiden we exotenbeheerprojecten en
ondersteunen we overheden met kennis over exoten. Vanwege de grote vraag willen we ons exotenteam
- bestaande uit een onderzoeksteamleider, een senior-onderzoeker, een junior-onderzoeker en een
assistent - graag uitbreiden. Als onderzoeker bieden we je de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen
in de invasie-ecologie en in de praktische toepassing daarvan.

Stichting Bargerveen zoekt een Senior-onderzoeker Invasieve exoten (m/v)
Functieomschrijving: Het acquireren, uitvoeren en leiden van exotenprojecten individueel of in
teamverband. Tot de werkzaamheden behoren: ontwikkelen van nieuwe beheermethoden; uitvoeren van
lab- en veldonderzoek; adviseren over, begeleiden en/of uitvoeren van beheerprojecten; overdragen van
kennis aan en ondersteunen van collega’s en studenten; schriftelijk en mondelinge rapportages en advies;
schrijven van wetenschappelijke artikelen.
Profiel:
 Teamspeler en netwerker;
 WO-opleiding biologie, specialisatie in invasie-, restoratie- of landschapsecologie is een pré;
 Ca. 10 jaar aantoonbare ervaring in bovengenoemde vakgebieden;
 Kennis van natuurwetgeving is een pré;
 Ruime ervaring met het zelfstandig verwerven, opzetten en leiden van projecten;
 Goede schrijfvaardigheden en uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
 Uitstekende contactuele eigenschappen;
 Goed netwerk in het Nederlandse water- en/of natuurbeheer;
 Brede basiskennis van soorten (flora en fauna) en van aardwetenschappen;

ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE VACATURE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD








Ervaring met R of SPSS en QGIS of ARCGIS is een pré;
Ervaring met het publiceren van (wetenschappelijke) artikelen binnen het vakgebied;
Passie voor natuur;
Bereid om regelmatig een paar dagen van huis te zijn
(veel projecten in de duinen en op waddeneilanden; overnachting op locatie wordt verzorgd);
Bereid om te studeren en te publiceren (ook buiten werktijd);
Rijbewijs B.

Wij bieden:
 Tijdelijk dienstverband van 1 jaar voor 32-40 uur/week, met de intentie tot vast dienstverband bij
goed functioneren.
 Brutosalaris bedraagt afhankelijk van ervaring €3.500 - 4.950 exclusief vakantiegeld, bij een
dienstverband van 40 uur/week.
 Premievrije pensioenregeling (zonder eigen bijdrage)
 Ruimte voor vakinhoudelijke ontwikkeling en promotietraject
 Fijne collega’s en informele werksfeer met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid
Standplaats: Nijmegen.
Informatie: Voor meer informatie kun je contact opnemen met onderzoeksteamleider Dr. Hein van Kleef
H.vankleef@science.ru.nl, tel. +31 (0)6 420 92 383. Informatie over Stichting Bargerveen is beschikbaar
op www.stichting-bargerveen.nl.
Sollicitatie: Stuur je sollicitatie en CV uiterlijk 9 februari 2022 naar mevrouw m.derksen@science.ru.nl.
De gesprekken zullen plaatsvinden in de tweede helft van februari.
Acquisitie n.a.v. de vacature wordt niet op prijs gesteld. Geen interesse in detachering.
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