
 
 

 

Natuurcentrum Gorinchem zoekt 

Nieuwe medewerker afdeling NME (16 – 24 uur) 

 

Als hoofd van afdeling Natuur- en Milieu Educatie zorg jij ervoor dat de kinderen van Gorinchem en 

omstreken steeds meer leren over de natuur en hoe we daar zo goed mogelijk voor kunnen zorgen.  

Wat ga je doen? 

- Je ontwikkelt, organiseert en verzorgd lessen en andere activiteiten (zoals excursies) op het 

gebied van Natuur- en Milieu Educatie.  

- Geeft op een leuke, enthousiaste en vooral leerzame manier les aan kinderen op 

basisscholen, buitenschoolse opvang of bij het Natuurcentrum zelf.  

- Je onderhoud contacten met externe instanties, zoals onderwijsinstellingen en andere 

partners binnen het NME-netwerk in de regio.  

- Daarnaast ga je actief aan de slag om ons netwerk uit te breiden en zorg je ervoor dat 

scholen ons nog beter weten te vinden. Er is een mogelijkheid hier training voor te volgen.  

- Je werkt mee aan duurzame projecten zoals het Afvalvrije scholen project en ECO-schools. 

- Maakt landelijke evenementen zoals Natuurwerkdag en Dag van de Duurzaamheid ook bij 

het Natuurcentrum een succes.  

- Je gaat onderdeel uitmaken van het team van Natuurcentrum Gorinchem! 

 

Wie ben jij? 

Wij zoeken een medewerker die: 

- Representatief is en graag goed voor de dag/klas komt. 

- Zelfstandig kan werken. En kan plannen, organiseren en snel schakelen. 

- Affiniteit heeft met natuur, milieu en duurzaamheid. 

- De capaciteiten heeft om het huidige lesmateriaal en het netwerk uit te breiden. 

- Het leuk vindt om stagiaires en vrijwilligers te begeleiden. 

 

Wat kun je al? 

- Minimaal MBO werk- en denkniveau (HBO is een pré) 

- Aantoonbare werkervaring met of kennis van het (basis)onderwijs  

- In het bezit van een BHV diploma of bereid deze te behalen 

- Bij alle medewerkers vragen wij om een VOG verklaring 

 

Reageren kan door te mailen naar personeelszaken@ncgorcum.nl t.a.v Nathalie van den Bosch, 

bedrijfsleider Natuurcentrum Gorinchem. Vragen over de functie? Bel Nathalie via 0183 630 911.  
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