
 

Vacature: Vrijwilliger(s) afdeling Educatie  
 
SOS Dolfijn is het centrum voor walvisachtigen in de Noordzee. Wij bieden hulp aan 
bruinvissen, dolfijnen en grote walvissen in nood langs de Nederlandse kust en 
omringende landen. Onderdeel van deze hulp is de afgelopen jaren geweest de zorg 
en rehabilitatie geboden in ons specialistische opvangcentrum. Individuele dieren 
hebben we zo een tweede kans in de natuur geboden. Momenteel wordt hard 
gewerkt aan de realisatie van een nieuw opvangcentrum omdat per 01-01-2017 het 
huidige opvangcentrum in Harderwijk wordt verlaten. Voor meer informatie daarover 
zie ook: www.sosdolfijn.nl/sos-dolfijn-vertrekt  
 
SOS Dolfijn zet zich ook in voor de bescherming van walvisachtigen in de Noordzee. 
Dit doen wij door middel van onderzoek, educatie en maatschappelijke actie. 
Wetenschappelijk onderzoek helpt ons de dieren beter te begrijpen. Maar er is meer 
nodig. Door mensen de walvisachtigen in de Noordzee te laten ontdekken, begrijpen 
en waarderen, willen we ook zorg en bijdrage vanuit de maatschappij stimuleren. 
Samen zorgen voor we voor gezonde populaties walvisachtigen en een Noordzee 
waar we middels duurzaam gebruik nog lang van kunnen genieten.  
Het centrum bestaat uit een team van deskundigen en meer dan 70 enthousiaste 
vrijwilligers. Ter ondersteuning van onze afdeling Educatie zijn wij per direct op zoek 
naar meerdere educatieve vrijwilligers.  
 
Functieomschrijving  
Als educatief vrijwilliger neem je deel aan de educatie en voorlichtingsactiviteiten van 
Stichting SOS Dolfijn. Stichting SOS Dolfijn heeft diverse educatieve programma’s 
waarmee zij scholen en evenementen bezoekt. Met behulp van verschillende 
materialen en middelen vertel en leer je kinderen en volwassenen op locatie over 
bruinvissen, walvisachtigen in het algemeen, de Noordzee, natuurbescherming en 
nog veel meer.  
 
Functie eisen:  

• Je vindt het leuk om je passie voor de natuur te delen en een actieve bijdrage 
te leveren aan maatschappelijke bewustwording.  

• Je bent 18 jaar of ouder  

• Je bent enthousiast  

• Je bent verbaal- en sociaalvaardig  

• Je vindt het leuk om kinderen voorlichting en educatie te geven  

• Je kunt je vinden in de organisatiedoelstellingen van Stichting SOS Dolfijn  

• Je bent minimaal 1 dag per maand beschikbaar (weekenden / werkdagen) 

 
Wij bieden:  

• Een inwerktraject waar meelopen in de dierzorg een onderdeel van is 

• De kans om jouw kennis met betrekking tot walvissen te vergroten  

• De vrijheid om zowel voorlichting te geven als de educatieve pakketten te 
ontwikkelen, aansluitend bij jouw eigen interesses  

http://www.sosdolfijn.nl/sos-dolfijn-vertrekt


• Onderdeel zijn van een unieke en groeiende organisatie die zich inzet voor 
walvissen 

• Geen reiskostenvergoeding 
 
 
Sollicitatieprocedure: Interesse? Solliciteren is mogelijk door jouw motivatie en CV 

toe te sturen aan: info@sosdolfijn.nl t.a.v. Bianca van ’t Hul  

Naar aanleiding van jouw motivatiebrief en CV volgt of een uitnodiging voor een 

sollicitatiegesprek of een afwijzing.  

 

 

Het Reizende Walvisziekenhuis van SOS Dolfijn  

mailto:info@sosdolfijn.nl

