Natuurcentrum Gorinchem zoekt per 1 maart 2021

Nieuwe medewerker afdeling NME (betaalde func>e voor 18 uur per week)
Natuurcentrum Gorinchem is een natuur- en milieueduca3ecentrum met kinderboerderij en
restaurant. Het NME hee; voor basisschoolleerlingen een educa3e aanbod en verhuurt zo’n 50
verschillende leskisten. Tevens biedt het natuurcentrum een gevarieerd aanbod aan lessen en
excursies, die we uitvoeren op het eiland van het Natuurcentrum, in Gorinchemse natuurgebieden of
vlakbij de betreﬀende school. We promoten duurzaamheid en helpen mensen (weer) in contact te
komen met de natuur.
Wat ga je doen?
Als medewerker Natuur- en Milieu Educa3e zorg jij ervoor dat de kinderen van Gorinchem en
omstreken steeds meer leren over natuur en duurzaamheid.
- Je onderhoudt het contact met scholen: je houdt de mailbox van de afdeling educa3e bij en
bent het eerste aanspreekpunt bij vragen over lesmogelijkheden, vergroenen of
verduurzamen op school. Je wordt hierbij aangestuurd door de projectleider en ondersteund
door een vrijwilliger die zich vooral bezighoudt met de verhuur van leskisten.
- Je draagt ac3ef bij aan de ontwikkeling van ons netwerk voor regionale samenwerking om te
zorgen dat we op zoveel mogelijk vragen van scholen een antwoord hebben. Of dat nu is
door passende een les(kist) uit ons eigen aanbod te bieden, de school door te verwijzen naar
een partner, maatwerk te bieden of iets anders.
- Je bent verantwoordelijke voor het bijhouden en ontwikkelen van educa3emateriaal. Je
controleert of lessen en leskisten vakinhoudelijk en didac3sch kloppend zijn, maar ook
representa3ef, up-to-date en aantrekkelijk. Zo nodig zorg je voor verbetering en
doorontwikkeling van het materiaal. Ook hierin word je ondersteund door vrijwilligers.
- Je gee; lessen op de scholen en begeleidt excursies. Je gee; leiding aan de Natuurouders, de
vrijwilligers die ook lesgeven en excursies begeleiden, en roostert hen in voor lessen.
- Je blij; ac3ef op de hoogte van het vakgebied NME en informeert scholen via de nieuwsbrief
en andere communica3e over de voor hen relevante ontwikkelingen.
- Je ontwikkelt en organiseert educa3egerichte evenementen en ac3viteiten op het
Natuurcentrum, zoals de Dag van de Duurzaamheid of de Natuurwerkdag.
- Je begeleidt Eco-Schools: scholen die werken aan het behalen of behouden van de ‘Groene
vlag’, het interna3onale keurmerk voor scholen die ac3ef werken aan verduurzaming.
Wie ben jij?
Wij zoeken een medewerker die:
- Hbo-werk-denkniveau hee;.
- Energie krijgt van een band opbouwen met scholen en andere netwerkpartners. Het is een
pré als je al een relevant netwerk hebt in Gorinchem en omgeving.
- Hart hee; voor en kennis hee; van natuur, milieu en duurzaamheid.
- Kennis en ervaring hee; op gebied van onderwijs/educa3e.
- Het leuk vindt om te werken met stagiaires en vrijwilligers.
- Een posi3eve, klantgerichte en oplossingsgerichte houding hee;.
- Representa3ef is en graag goed voor de dag/klas komt.
- Zelfstandig kan werken. Je kan plannen, organiseren en snel schakelen.
- In het bezit is van een BHV-diploma of bereid deze te behalen.

Selec>eprocedure
Is dit de vacature waarin jij je passie voor natuur, je kennis, ervaring en ambi3e kwijt kunt? Stuur dan
uiterlijk dinsdag 26 januari 2021 een mo3va3ebrief en curriculum vitae naar i.hagen@ncgorcum.nl
t.a.v. Ineke Hagen, projectleider Natuurcentrum Gorinchem. Vragen over de func3e? Bel 0183 630911
of stuur een mail naar de huidige educa3emedewerker Serah Hoeks: educa3e@ncgorcum.nl.
De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 1 februari 2021.
Meer informa3e over de organisa3e: zie onze website hcps://natuurcentrumgorinchem.nl/

