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Stichting Zilte Zones 

Stichting Zilte Zones is een onafhankelijke stichting die zich inzet om de bedreigingen 
van de Waddenregio, door klimaatverandering, bodemdaling en verzilting, om te 
zetten in kansen. We stimuleren onderzoek en ondersteunen innovatieve projecten 
die duurzaam bijdragen aan de ontwikkeling van de mariene aquacultuur. Onze 
stichting is in 2014 opgericht. 

In het noorden van Texel beheerd de stichting op dit moment een onderzoekslocatie 
in Polder Wassenaar. Hier lopen momenteel twee projecten gericht op de inrichting 
van het gebied en de ontwikkeling van de mariene aquacultuur. 

Functieomschrijving 

De Bestuur/Projectsecretaris ondersteunt o.a. het bestuur van de stichting en de 
lopende projecten. Je bent vaak het eerste aanspreekpunt van de Stichting en 
behandeld alle inkomende en uitgaande mails. De Bestuur/Projectsecretaris 
notuleert bij de bestuurlijke vergaderingen, bereidt deze voor, zorgt dat gemaakte 
afspraken nagekomen worden. Verder behoort tot de taken dat je verantwoordelijk 
bent voor de communicatie van de stichting en de lopende projecten via bijvoorbeeld 
sociale media, een nieuwsbrief of het organiseren van een bijeenkomst. Ook het 
aanvragen van bijvoorbeeld vergunningen of rapporten kan behoren tot je taken. 
 
Wat neem je mee 
 
Kennis binnen de wereld van mariene aquacultuur is een pre maar hoeft niet. Het is 
belangrijk dat je initiatiefrijk bent en niet bang bent om de eerste stap te zetten bij het 
leggen van contacten. Ook het gemakkelijk bewegen naar overheden en private 
organisaties, aantoonbare ervaring in het omgaan met ambtelijke organisaties en 
besturen is een voordeel. Verder is het wel handig om over de volgende 
competenties en vaardigheden te beschikken; goed kunnen plannen en organiseren, 
stressbestendigheid, vasthoudendheid, kansen zien en motiveren.  
 
Wat bieden wij jou 
 
Op basis van je kwaliteiten en ervaring kunnen we een passend salaris bieden. 
Eventueel kun je ook als dienstverlener voor de stichting werken. 
Het werk is voor een belangrijk deel vanuit huis. 
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