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, stagiaires en
diverse scholen samen. Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een:

Diervriendelijke vrijwilliger Boerderij
voor 12 tot 24 uur per week op doordeweekse dagen.
Wat ga je doen?
Als vrijwilliger op de kinderboerderij ga je aan de slag met het verzorgen van de dieren en
de stal. Je bereidt het eten van de dieren, voert de dieren, verplaatst ze naar het weiland,
maakt de stallen en hokken schoon en veegt de gangpaden en het terrein. We hebben o.a.
mini-pony’s, mini-ezels, schapen, geiten, varkens, konijnen, pauwen, kippen en kalkoenen.
Als je het leuk vindt mag je vragen van bezoekers beantwoorden en met de bezoekers op de
knuffel- en voedertijden de dieren knuffelen en voeren. Regelmatig komen er schoolklassen
op bezoek die je begeleidt bij het bezoeken van de stal en de weide en informeert over de
dieren. Je werkt samen met onze beroepskrachten, stagiaires en andere vrijwilligers.
Wat vragen wij?
Als vrijwilliger Boerderij is het van belang dat je vriendelijk bent tegen mensen en dieren.
Ook is een verzorgd uiterlijk van belang. Enige ervaring met het werken op een stal of met
(huis)dieren is zeer wenselijk.
Wat krijg je ervoor terug?
Werken bij 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 werkschema 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 Wilma van Leusden, coördinator boerderij,
personeelszaken@ncgorcum.nl of telefoonnummer 0183-630 911.

