
 
 
 
 
 
 
 

Coördinator Serviceteam en Beheerteam NDFF 
 
De organisatie 
De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest complete databank met natuurgegevens in 
Nederland. De NDFF bundelt, uniformeert en valideert zo veel mogelijk natuurgegevens in Nederland 
en brengt daarmee in beeld wat er bekend is over de verspreiding van planten- en diersoorten.  
 
Onze kleine, dynamische organisatie bestaat uit 10-15 medewerkers verdeeld over twee teams: het 
Serviceteam is er om onze klanten optimaal te bedienen en het Beheerteam zorgt voor zowel het 
inhoudelijke als het ict-beheer van de databank.  
Ons werkveld is op dit moment flink in beweging. Dit vraagt om flexibiliteit en lenigheid van onze 
organisatie en een doorontwikkeling van onze bedrijfsvoering. 
 

De vacature  
Als coördinator heb je drie hoofdtaken: 

 operationele aansturing van het reguliere werk van beide teams met daarbij aandacht voor het 
verbeteren van de werkprocessen 

 je hebt de rol van projectleider en bent primair verantwoordelijk voor het overzicht over de 
projectenportefeuille en de verdeling daarvan 

 meedenken over de verdere doorontwikkelingen in de organisatie  

Je bent het eerste aanspreekpunt voor de algemeen manager en samen met hem bepaal je de 
prioriteiten.  
De functie van coördinator is nieuw en wordt samen met jou verder vorm gegeven. De functie is voor 
de periode van 1 jaar met uitzicht op verlenging.  
 
 
Gevraagde kennis en vaardigheden: 
 HBO+ niveau 
 stevige informatie- en projectmanagement vaardigheden 
 aantoonbare ervaring met bijvoorbeeld Agile, Scrum of Lean 
 affiniteit en kennis van  technisch, functioneel en/of applicatiebeheer is een pré 
 de vaardigheden om medewerkers en organisatie in ontwikkelingen mee te nemen 
 de vaardigheden om medewerkers te begeleiden en te coachen  
 communicatief sterk en verbindend 
 resultaatgericht en planmatige werkwijze 
 affiniteit met natuurdata 

 
 

Ons aanbod 
Een uitdagende baan voor 32/36 uur per week in een enthousiast team. 
De functie is gewaardeerd in schaal 10 (cf. provincie ) en afhankelijk van de ontwikkelingen is het 
mogelijk dat de functie een uitloop naar schaal 11 krijgt. Standplaats Nijmegen. 
 
Interesse?  
Heb je interesse in de functie van coördinator bij de NDFF en wil je meer informatie, neem dan 
contact op met mw. Polle Marschalk (0651174791), interim manager NDFF. Je kunt direct 
solliciteren, mail je motivatie en CV voor 28 april aan polle.marschalk@natuurloket.nl.  

 


