
 

LAB- /VELDMEDEWERKER ecologisch onderzoek (32-40 UUR PER WEEK) 
 
Ben je een (beginnend) analist of bioloog met veel labervaring én wil je regelmatig buiten in de natuur 
aan het werk zijn? Lees dan deze vacature voor een lab-/veldmedewerker ecologisch onderzoek. 
 
Wie zijn wij? 
Stichting Bargerveen is een onafhankelijke onderzoeksinstelling die kennis ontwikkelt voor 
systeemgericht natuurherstel. Samen met beheerders lossen wij prangende vraagstukken op uit de 
praktijk van natuurherstel en -beheer. Hiermee leveren wij een fundamentele bijdrage aan duurzaam 
herstel en behoud van biodiversiteit. Het functioneren van ecosystemen, landschapsecologische relaties 
en speciale aandacht voor fauna vormen hierbij de basis. Als stichting werken wij zonder financieel 
winstoogmerk. Onze winst bestaat uit het ontwikkelen en delen van kennis. 
 
Dit ga je doen 
Als lab-/veldmedewerker bieden we je de mogelijkheid om je labvaardigheden in te zetten voor het 
Nederlandse natuurbeheer én om deze vaardigheden verder te ontwikkelen. Je bent vaak in het 
laboratorium of in de kassen aan de slag met het analyseren van bodem-, water- en plantenmonsters en 
het meewerken aan kweekexperimenten. Daarnaast ga je regelmatig (jaarrond) mee de natuur in om te 
assisteren bij veldonderzoek. Je voert je taken uit onder begeleiding van (senior) onderzoekers. 
  
Jouw werkzaamheden zijn: 
 

 laboratoriumwerk, zoals bodem- en wateranalyse, meting van TIC, PH en alkaliniteit; 
 het mee uitvoeren van kas- en veldexperimenten, plaatsen en leeghalen van vallen, oogsten en 

planten van vegetatie; inrasteren van onderzoeksplots; 
 het invoeren en sorteren van verzamelde data in bijvoorbeeld GIS en Excel; 
 het uitzoeken en determineren van soorten uit vallen, m.n. ongewervelden; 
 het monitoren en karteren van flora- en fauna indicatorsoorten. 

 
Dit ben jij 
Je herkent jezelf in het volgende profiel: 
 

 MBO-opleiding biologie, natuurbeheer, of laboratoriumtechniek; 
 Ervaring met én enthousiast over labwerk, alsook voor veldwerk; 
 Pragmatisch ingestoken en doorpakker; 
 In staat tot zelfstandig werken; 
 Ervaring met GIS en Microsoft office is een pré; 
 Goede soortenkennis en oog voor detail is een pré;  
 Bereid om 2-3 keer per maand 2-5 dagen van huis te zijn (veel projecten in de duinen, op 

waddeneilanden en incidenteel in Duitsland; overnachting op locatie wordt verzorgd); 
 In bezit van rijbewijs B; 

 



 

Hier ga je werken 
Bij de Stichting Bargerveen werken momenteel 25 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 stagiaires. 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.  
 
Dit krijg je 
Het volgende word je geboden: 
 

 Dienstverband van 1 jaar voor 32-40 uur/week, met de intentie tot vast dienstverband bij goed 
functioneren; 

 Brutosalaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring €2.100 – 3.200 exclusief 
vakantiegeld, bij een dienstverband van 40 uur/week; 

 Premievrije pensioenregeling (geen eigen bijdrage); 
 Fijne collega’s en informele werksfeer met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. 

 
De sluitingsdatum voor deze vacature is zondag 12 maart 2023.  
Neem voor meer informatie contact op met Jan Kuper via 06-1365 5093. Stuur je sollicitatiebrief en C.V. 
naar (office-manager) Monique Derksen (m.derksen@science.ru.nl). Je krijgt een ontvangstbevestiging 
en na de sluitingstermijn bericht. 
 
Acquisitie n.a.v. de vacature wordt niet op prijs gesteld. Geen interesse in detachering.  
 


