
 
 
 
 
 

Kwaliteitsmanager Nationale Databank Flora en Fauna 

 

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. De gebruikers hebben met de NDFF de 

beschikking over een databank met meer dan 120 miljoen waarnemingen van hoge 

kwaliteit.  

Onze kleine, dynamische organisatie bestaat uit 10 medewerkers verdeeld over een 

Serviceteam en een Beheerteam. Het Serviceteam bedient onze klanten (1e lijn) en het 

Beheerteam zorgt voor het beheer van de databank en de verbonden applicaties. Het 

gehele pakket van functioneel, applicatie- en technisch beheer wordt binnen het team 

gedekt. De NDFF werkt nauw samen met een groot deel van alle organisaties die werken 

met inzameling of gebruik van natuurgegevens.  

 

 
Ter versterking van onze organisatie zijn wij op zoek naar een:  

 

 

Kwaliteitsmanager Nationale Databank Flora en Fauna  

(32 uur per week) 

 

 

 

Wat ga je doen?  

Als Kwaliteitsmanager ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van 

het beleid voor de kwaliteit van de verzamelde data: van dataverzameling tot data-

uitgifte. Je doet dit onder andere in samenwerking met de soortgroepcoördinatoren van 

de validatie.  

 

 

Kerntaken  

• Coördineren, monitoren en evalueren van de datakwaliteit in het gehele 

   proces vanaf dataverzameling tot en met data-uitgifte  

• Het coördineren en aansturen van de soortgroepcoördinatoren validatie  

• Meedenken over validatie technieken en foutoplossingen  

• Bewaken van kwaliteit bij aan te sluiten/aangesloten applicaties  

• Mee testen vanuit je rol als kwaliteitsbewaker  

• Beschrijven van werkprocessen  

 



Gevraagde kennis en vaardigheden:  

Vereist:  
• Academisch werk- en denkniveau  

• Een afgeronde HBO/WO-opleiding biologie  

• Ten minste 5 jaar werkervaring met grote (biologische) data bestanden  

• Ervaring met wetenschappelijk onderzoek  

• Kennis van dataverzameling, -beheer en -bewerkingsmethoden en  

   technieken  

• Een ondernemende, proactieve en klantgerichte houding  

• Analytisch, snel processen/datastromen kunnen doorgronden  

• Conceptueel en gestructureerd  

• Initiatiefrijk en zelfstandig  

• Teamspeler, hulpvaardig, communicatief krachtig, schakel tussen  

    techniek en klant  

 

Pré  

• Stevige advies vaardigheden  

• Affiniteit met IT  

• Verbindend  

• Kunnen coördineren en organiseren  

• Bekend met natuurwetgeving  

 

 

Wij bieden jou:  

• Een dienstverband bij de Vlinderstichting voor één jaar, met vooruitzicht 

    op verlenging.  

• Een uitdagende functie in een energieke werkomgeving voor 24/32 uur 

  per week  

• Een salaris van maximaal € 4.017,08 bruto per maand (afhankelijk van 

  ervaring, salarisschaal 10 cao provincies) op basis van 36 uur per week  

• Je functie voer je uit bij de NDFF, standplaats is Nijmegen.  

 

Reageren?  

Heb je interesse in de functie Kwaliteitsmanager Nationale Databank Flora en Fauna bij 

de NDFF en wil je meer informatie, neem dan contact op met Maaike Feskens, Manager 

NDFF. Je kunt ook direct solliciteren en een motivatiebrief met cv sturen naar 

maaike.feskens@natuurloket.nl. De sluitingsdatum is 21 september 2018. 

 

 


