
 

 
 
 
Wakker Dier strijdt voor een dierwaardig leven voor alle dieren in de vee-industrie. Alert optreden en 
onophoudelijke inzet maken ons gehoord en gevreesd binnen de voedingsindustrie. Zo zijn het 
legbatterij-ei en de plofkip uit vrijwel alle Nederlandse supermarkten verdwenen. Recent zijn we iets 
baanbrekends gestart: een groots opgezette juridische campagne om de wettelijke grenzen te 
verleggen.  

We rusten namelijk niet tot alle dieren in de Nederlandse veehouderij met respect worden behandeld. 
We zijn trots op onze professionele organisatie, waarmee we onafhankelijk en subsidievrij constant 
(media)aandacht generen voor deze vergeten dieren, met de hulp van onze 34.000 donateurs. Voor de 
juridische campagne is Wakker Dier op zoek naar een 
 

Expert dierenwelzijn (32u) 

Als expert dierenwelzijn ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke onderbouwing van onze 
rechtszaken. Je gebruikt jouw eigen knowhow én die van andere wetenschappers om de dieren een 
stem te geven in de rechtszaal. Samen met onze jurist en campagnemanager zet jij onze juridische 
campagne neer. Je bent kundig, grondig en tot het bot gemotiveerd om de dieren te beschermen.  
 
Wat biedt Wakker Dier? 

▪ De mogelijkheid om je binnen een bevlogen, 
hecht team in te zetten om dieren een beter 
leven te geven; 

▪ Deel uitmaken van een nieuwe 
grensverleggende campagne vol ambitie, 
met voldoende budget en ondersteuning; 

▪ Een professionele werkomgeving die 
zelfsturing en kwaliteit stimuleert en 
ondersteunt;  

▪ Flexibele werktijden en een goede 
werk/privé-balans;  

▪ Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 
thuiswerkfaciliteiten, opleidingsbudget en 
een mooie werklocatie in Amsterdam; 

▪ Een arbeidsovereenkomst voor één jaar met 
de bedoeling om een langlopende 
arbeidsrelatie aan te gaan. 

Wat ga je doen? 

▪ Je verzorgt de inbreng over dierenwelzijn bij 
rechtszaken; 

▪ Je doet onderzoek naar dierenwelzijn van 
landbouwdieren of besteedt deze uit aan 
freelancers of wetenschappers. 

▪ Je bouwt een relatie op met relevante 
wetenschappers en onderzoekers; 

▪ Je helpt mee nieuwe rechtszaken te bepalen, 
de kansen te beoordelen en te selecteren; 

▪ Je zorgt dat je op de hoogte blijft van externe 

ontwikkelingen met name op het gebied van 

dierenwelzijn in de veehouderij; 

▪ Als lid van het campagneteam help en denk 

je mee om de algemene campagnestrategie 

te evalueren en verder te ontwikkelen; 

 
Wat breng je mee? 

Je bent een onderzoeker in hart en nieren. Je bent grondig, nauwkeurig en communicatief sterk, met 
name schriftelijk. Tegenwind motiveert alleen maar en maakt je sterker. Je ziet de waarde van 
duurzame relatieopbouw, met name binnen de wetenschap.  Je wilt je wetenschappelijke kennis 
inzetten voor de dieren. 

 

Je hebt een afgeronde academische opleiding in diergedrag, diergezondheid of dierenwelzijn, een PhD 

is een pré. Je hebt minimaal vijf jaar werkervaring bij een universiteit of wetenschappelijk instituut en 

bent bedreven in wetenschappelijk onderzoek, onder meer reviews. Ervaring met landbouwdieren, 

rechtszaken of aansturing van (extern) onderzoek zijn een pré. 

 
Enthousiast?  
Reageer dan direct! Je kunt tot en met 15 oktober 2021 je cv en motivatie sturen aan Anne Hilhorst via 
anne@wakkerdier.nl.  


