Natuurcentrum Gorinchem is met haar kinderboerderij, educatief centrum en restaurant een gezellige en
toegankelijke organisatie, die zeven dagen per week geopend is. Het Natuurcentrum is op zoek naar een

Operationeel locatieleider (24- 32 uur per week)
Wat houdt de functie in?
Als operationeel locatieleider ben je eindverantwoordelijk voor het Natuurcentrum en zorg jij er voor dat we de
positieve koers die is ingezet voortzetten. Je hebt de volgende verantwoordelijkheden:
➢ Je geeft directe leiding aan 6 parttime medewerkers en het team van vrijwillige receptionistes. Indirect geef
je leiding aan alle weekendmedewerkers, stagiairs, vrijwilligers en het externe dagbestedingsteam.
➢ Je geeft uitvoering aan bestaande beleids- en visiestukken en het bedrijfsplan. Waar nodig stel je nieuwe
documenten op of vul je bestaande documenten aan.
➢ Je draagt zorg voor een gezond financieel beleid. Je leeft de (meerjaren-) begroting na, bespaart kosten en
genereert inkomsten.
➢ Naast het stimuleren van de “bedrijfsmatige” inkomsten vanuit de horeca, zaalverhuur en het educatief
aanbod, ben je in staat om nieuwe inkomstenbronnen aan te spreken, bijvoorbeeld door crowdfunding.
➢ Je onderhoudt contacten met de afdelings-overstijgende partners en breidt dit netwerk uit.
➢ Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van het gehele centrum en leeft onderhoudsplannen na.
➢ Je zorgt er voor dat we het “leukste eiland van Gorinchem” blijven en waarborgt een aantrekkelijke
uitstraling van het terrein en activiteitenprogramma.
➢ Je verantwoordt je aan het bestuur. Je bereidt bestuursvergaderingen voor en voert bestuursbesluiten uit.
Wie zoeken wij?
Ben jij de sociale ondernemer die het Natuurcentrum gaat leiden?
➢ Je bent een “people manager”. Je hebt oog voor passies, kwaliteiten én valkuilen van de teamleden. Je hebt
affiniteit met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
➢ Je bent een verbinder en brengt zowel intern als extern mensen bij elkaar.
➢ Je bent hebt een helicopterview, je denkt in kansen en oplossingen en kunt vlot schakelen.
➢ Je hebt basiskennis van de werkzaamheden van één en bij voorkeur meerdere afdelingen van het
Natuurcentrum en bent daardoor een goede gesprekspartner voor de medewerkers
➢ Je hebt affiniteit met duurzaamheid en maakt keuzes die passen bij de locatie
➢ Je bent flexibel, stressbestendig, zelfstandig en daadkrachtig. Indien nodig steek je je handen uit de mouwen
om een klus geklaard te krijgen. Je hebt geen 9 – 5 mentaliteit
Wat bieden we jou?
Werken bij Natuurcentrum Gorinchem betekent werken bij een levendige organisatie waar geen dag hetzelfde is. Je
werkt met een team van enthousiaste en bevlogen mensen. De inspirerende partners en vrolijke bezoekers geven je
energie! Je salarisindicatie is € 2.600 - € 3.000- euro op basis van een 40-urige werkweek. We bieden je een tijdelijk
contract met uitzicht op een vaste aanstelling.
Is deze unieke baan precies wat jij zoekt?
Wacht dan niet langer, wij zien jouw reactie graag tegemoet! Stuur je motivatiebrief met CV vóór donderdag 14
februari 2019 t.a.v. “het Bestuur” naar personeelszaken@ncgorcum.nl. Op maandagavond 18 februari en
dinsdagavond 19 februari worden de kennismakingsgesprekken gevoerd. Houdt er rekening mee dat u de
uitnodiging voor een kennismaking in het weekend ontvangt. Voor meer informatie kun je telefonisch contact
opnemen via telefoonnr. 0183-630 911.

