Staatsbosbeheer regio Noord
zoekt:

Vogelwachter (duo) voor het seizoen 2011
37 uur per week
Standplaats
Rottumeroog

Staatsbosbeheer beheert ruim 250.000 ha natuur in Nederland en werkt aan een duurzame
leefomgeving voor mens, plant en dier. Natuurbeheer, herstel van gebieden, recreatie en ontwikkeling
van nieuwe natuur zijn onze kernactiviteiten. Voor milieuvriendelijke houtproductie, natuurlijke
waterbeheersing, groene zones rond steden en behoud van cultuurhistorie en landschap werken we
met verschillende partijen samen. Staatsbosbeheer heeft 950 medewerkers en is gevestigd in
Driebergen, Groningen, Deventer, Tilburg en Amsterdam.
Staatsbosbeheer Regio Noord beheert terreinen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.
Sinds 1977 is Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor het natuurbeheer op de eilanden Rottumeroog,
Rottumerplaat en het Zuiderduin e.o. De eilanden en omgeving zijn onder de Natuurbeschermingswet,
Habitat- en vogelrichtlijn geplaatst. Vanuit Natura 2000, nationale wetgeving en andere Europese
afspraken worden er gedurende het broedseizoen op Rottumeroog en Rottumerplaat twee
vogelwachters aangesteld. Door een tijdelijke arbeidsovereenkomst via een aannemingsbedrijf,
worden de vogelwachter gedetacheerd bij Staatsbosbeheer regio Noord.

Functie-omschrijving
Als vogelwachter sta je letterlijk midden in het veld. Een vogelwachter op Rottum is verantwoordelijk
voor drie kerntaken namelijk toezicht, monitoren en inventarisatie, voorlichting. Het toezicht bestaat uit
handhaving van de rust van broedvogels, hoogwatervluchtplaatsen en zeehondenligplaatsen in het
art. 20 Natuurbeschermingswetgebied. Er wordt nauw samengewerkt met handhavers. Wekelijks
wordt gerapporteerd aan de boswachter.
Je voert het monitoringsprogramma uit voor de broedvogels, hoogwatervluchtplaatsen en dagvlinders.
Je inventariseert libellen, houdt een soortenlijst van hogere planten bij.
Een aantal excursies, het dagarrangement Rottum, worden geleid en op aanvraag wordt voorlichting
gegeven aan passerende wadlopers.
De gegevens die worden verzameld worden verwerkt in een rapport 'Rottumeroog broedseizoen
2011'.

Functie-eisen
Je beschikt over een MBO- opleiding (MAO- Natuurbeheer en Milieu). Je hebt goede contactuele
eigenschappen en sociale vaardigheden en kan zelfstandig en in teamverband werken.
Je hebt aantoonbare kennis van de Nederlandse avifauna en ervaring van de inventarisatie- en
telmethoden van vogels in het Waddengebied. Ervaring met het gebruik van de Heukels Flora, het
gebruik van software als Microsoft Word, Access of Excel, en het verwerken van (avi-)fauna en flora
gegevens e.d. en het samenstellen van rapporten.

Kennis en ervaring met (terreingebonden) voorlichting, de Nederlandse waddenflora, het
inventariseren van dagvlinders en libellen, relevante wetgeving o.a. Natuurbeschermings-, Flora en
Fauna wet en tractoren, houder zijn van een marifooncertificaat strekt tot aanbeveling.

Duo
Omdat geruime tijd op het eiland wordt verbleven en men daardoor op elkaar is aangewezen heeft
een sollicitatie van een duo (personen die elkaar geruime tijd kennen) de voorkeur.

Verrekijker en telescoop
Elke vogelwachter dient zelf in het bezit te zijn van een professionele verrekijker en telescoop met
statief.

Duur arbeidsovereenkomst
Een weekend introductie op het eiland in maart. Het verblijf op het eiland van 1 april tot en met 8
augustus. En een periode voor van de verwerking van inventarisaties en afronding rapportage van 9
tot en met 19 augustus.

Salarisindicat ie
Bruto € 1716,75 per vier weken uitgaande van een 37-urige werkweek te verdelen over 7 dagen.
Vakantiegeld 8%. Deze wordt uitgekeerd bij de laatste betaling aan het einde van de contractperiode.
Salarisverwerking (afdracht loonbelasting, sociale verzekeringspremies e.d) wordt verzorgd door het
aannemingsbedrijf evenals alle personele regelingen.
Bij inlevering van de definitieve rapportage wordt éénmalig € 500,- per persoon uitgekeerd.
Daarnaast zijn er uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Faciliteiten
Voor het vervoer naar de eilanden en v.v. wordt gebruik gemaakt van het surveillance- en
onderzoeksschip 'Harder' van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie De
plaats van aankomst en vertrek naar de eilanden is de Eemshaven (Groningen). De Eemshaven is
niet met het openbaar vervoer bereikbaar.
Het onderkomen op Rottumeroog bestaat uit woonunits. De units uit 2005 zijn goed geïsoleerd en
voorzien van een woonwerkkamer met een goed uitgeruste open keuken, twee slaapkamers, douche
en wc. Centrale verwarming. In energie wordt voorzien door zonnecollectoren die 220 volt leveren.
Een dieselaggregaat is beschikbaar als back-up. Een PC en moderne communicatieapparatuur zijn
aanwezig.

Verlof
Per eiland kan eens per veertien dagen één van de vogelwachters met verlof gaan. Het verlof bestaat
uit een weekend (vrijdags vertrek naar de Eemshaven en 's maandags terug naar het eiland). De
vogelwachter die met verlof gaat wordt vervangen. De vervangers (max. 2) worden door de
achterblijvende vogelwachter aangewezen.

