
 
 

Het Natuurcentrum Gorinchem is een gezellige en toegankelijke organisatie die mens, dier en natuur 

een plaats biedt voor ontmoeting en ontspanning. Op het Natuurcentrum werken medewerkers, 

vrijwilligers, stagiairs en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt samen. Ter uitbreiding van ons 

team zoeken wij een: 

 

Vrijwillige schoonmaker (m/v) 
minimaal 2 uur per week. 

 

Wat ga je doen? 

Als vrijwillige schoonmaker lever je een grote bijdrage aan het Natuurcentrum. Niets is zo belangrijk 

als een frisse en schone locatie. 

➢ Je helpt de collega’s van de horeca bij hun schoonmaaktaken van het restaurant 

➢ Je zorgt ervoor dat de kinderen een frisse speelhoek hebben 

➢ Je zorgt voor heerlijk frisse kantoren en andere werkruimtes 

➢ Je zorgt ervoor dat onze zakelijke bezoekers schone vergaderruimtes hebben 

 

Wij zijn dankbaar voor ieder uur dat je ons helpt. Vind je het fijn om een werkritme op te bouwen?  

Er is altijd wat te doen op het Natuurcentrum, je bent dagelijks welkom. 

 

Wat vragen wij? 

Als schoonmaker weet je natuurlijk wat écht schoonmaken betekent. Je hebt oog voor detail en je 

snapt wat onze gasten verwachten. Je bent vriendelijk tegen de gasten, zeker tegen kinderen. Het is 

fijn als je zelfstandig kan werken, uiteraard zijn er altijd collega’s aanwezig om vragen te 

beantwoorden.  

 

Wat krijg je ervoor terug? 

Werken bij het Natuurcentrum Gorinchem betekent werken bij een levendige organisatie waar geen 

dag hetzelfde is. Je maakt deel uit van een gezellig en divers team waarin je snel wordt opgenomen. 

Er is een helder introductieprogramma en collega’s kunnen al je vragen beantwoorden. Er is binnen 

de organisatie voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en we helpen je graag hierbij. Op 

deze manier kun je (nieuwe) werkervaring opdoen.  

 

Vind je dit een aantrekkelijke vrijwilligersfunctie? Neem dan contact op met Thea Dammers, 

vrijwilligerscoördinator, personeelszaken@ncgorcum.nl , of  telefoonnummer  0183-630 911. 
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