De Nederlandse Vissersbond is een vooraanstaande, dienstverlenende organisatie die opkomt voor
de belangen van de beroepsvisserij en bestaat uit een vereniging, meerdere afdelingen, twee
coöperaties en een commercieel bedrijf. Onze organisatie telt 325 leden, visserijbedrijven die actief
zijn op de Noordzee, Het Kanaal, de Waddenzee, de Voordelta en de kustwateren, het IJsselmeer en
het Markermeer. Op ons kantoor op Urk zetten vijftien medewerkers zich iedere dag met passie en
kennis in voor de vissersvloot. Ze zijn verantwoordelijk voor de administratieve en secretariële
ondersteuning van het bestuur en de dienstverlening aan de aangesloten visserijbedrijven. Belangrijke
taken zijn; vangstplanning, bemiddeling van (inter) nationale transacties van visquota en zeedagen,
bemanningszaken, advisering, ledenadministratie, PR/communicatie en projectmanagement.
Kernwaarden van de Nederlandse Vissersbond zijn transparant, professioneel, veelzijdig en
coöperatief.
Wegens vertrek van een van onze collega’s zoeken wij een:
Projectmedewerker met interesse in visserij en ecologie
(40 uur per week)
Functieomschrijving
Onze dienstverlening is gericht op de duurzame ontwikkeling van de aangesloten visserijbedrijven.
Duurzame visserij is één van de speerpunten van de Nederlandse Vissersbond en daar is voortdurend
aandacht voor. In deze functie ondersteun je het management van onze organisatie op het gebied van
duurzame visserijprojecten. Een hoge mate van zelfstandigheid, gestructureerd werken en
communicatie vaardigheden zijn nodig om deze functie goed te kunnen uitoefenen. Je rapporteert
rechtstreeks aan het management.
Je taken zijn:
•

•

•

•

Uitvoeren van projectmanagementtaken o.a. het ontwikkelen van een projectplanning, het
uitvoeren van acties die nodig zijn voor het realiseren van de doelstellingen van het project,
het rapporteren van voortgang aan eventuele subsidieverstrekker en projectpartners conform
de eisen en aanwijzingen van de subsidieverstrekkers.
Opstellen, indienen en monitoren van zienswijzen o.a. wetenschappelijk onderbouwde
zienswijzen opstellen voor inspraaktrajecten met betrekking tot windparken op zee,
zandwinning, natuurgebieden (Natura 2000) en andere relevante zaken die de visserij raken
en het monitoren van zienswijze trajecten en het tijdig reageren op beslissingen.
Opstellen van passende beoordelingen o.a. het inventariseren van wensen van de vissers
omtrent hun vergunningen in het kader van de Wet Natuurbescherming, het opstellen van
passende beoordelingen ter ondersteuning van de aanvraag van de vergunningen onder
andere voor de garnalenvisserij, platvisvisserij, schelpdierenvisserij en IJsselmeervisserij, het
afstemmen van de passende beoordeling met externe deskundigen (expert judgement) en
vergunnende partijen (overheden).
Onderzoek verrichten o.a. in diverse projecten. De Nederlandse Vissersbond doet
onderzoek naar nieuwe vismethoden (innovatie) maar ook naar het effect van de visserij op
visbestanden en het ecosysteem, bestandsschattingen en technische maatregelen om
negatieve effecten te verminderen. In de meeste gevallen wordt samengewerkt met
gerenommeerde onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland. Je bent als ecologisch
projectmedewerker het aanspreekpunt voor externe onderzoekers, maar je zal ook nauw
betrokken zijn bij de uitvoering van het project (hands-on).

Functie-eisen
Wij zoeken een enthousiaste en zelfstandige projectmedewerker met interesse voor de visserij en
ecologie. Om deze functie goed te kunnen uitvoeren vragen wij:
• Afgeronde HBO/WO opleiding bij voorkeur richting ecologie, (mariene) biologie,
visserijmanagement. Echter, geschikte kandidaten met een achtergrond op het gebied van
landbouw, bestuurskunde, politicologie of sociale wetenschappen kunnen aansluiten.
• Uitstekende beheersing van Nederlandse en Engelse taal (schriftelijk en mondeling)
• Beheersing van de Franse en/of Duitse taal is een aanbeveling

•
•
•
•
•
•

Bij voorkeur enige werkervaring in vergelijkbare functie of kennis van MER procedures of
passende beoordelingen.
Team- en servicegerichte instelling
Goede communicatieve vaardigheden
Initiatiefrijk, flexibel, analytisch en gestructureerd
Ervaring met wetenschappelijk onderzoek
40 uur per week beschikbaar

Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.vissersbond.nl.
Aangeboden
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden met veel aandacht voor persoonlijke
ontwikkeling. Je komt terecht in een boeiende sector en in een team met prettige collega’s.
Reageren
Graag ontvangen wij voor 15 juni 2019 je korte motivatiebrief met CV per e-mail:
secretariaat@vissersbond.nl, t.a.v. de heer Derk Jan Berends, secretaris.

