Vacature:

Hoofd Educatie Natuurcentrum De Maashorst

Natuurcentrum de Maashorst te Nistelrode is een informatiecentrum met horecagelegenheid
gelegen in het prachtige Natuurgebied De Maashorst. Men geeft er informatie over het
gebied en over de talloze recreatiemogelijkheden. Daarnaast beschikt het centrum over
verschillende locaties waar een uitgebreid pakket aan lessen en andere activiteiten op het
gebied van natuur- en milieueducatie aangeboden wordt. Deze educatiemogelijkheden
worden door alle groepen van het basis- en speciaal onderwijs gedurende het hele jaar druk
bezocht.
Voor de afdeling Educatie is het bestuur van Stichting Natuurcentrum De Maashorst op zoek
naar een
Hoofd Educatie
(bij aanvang 24 uur p.w., met mogelijkheid tot uitbreiding,
salarisschaal 8).
Takenpakket
- Fungeren als afdelingshoofd voor de afdeling Educatie.
- Geven van bestaande lessen.
- Actualiseren en waarborgen kwaliteit van bestaande lessen.
- Ontwikkelen, uitvoeren, monitoren en bijsturen van nieuwe les- en andere
educatieve activiteiten.
- Inwerken en aansturen van de educatieve medewerkers.
- Onderhouden reserveringsprogramma en jaarplanning voor leerkrachten.
- Organiseren en voorzitten van regulier educatie overleg.
- Aanspreekpunt voor scholen.
- Aanspreekpunt voor gemeentes, Staatsbosbeheer, IVN en andere organisaties
omtrent zaken die met educatie te maken hebben.
- Verzorgen van PR activiteiten op het gebied van educatie.
Functie eisen
- Opleiding: PABO.
- Ruime ervaring in het lesgeven in verschillende groepen en niveaus van het
basisonderwijs.
- Kennis van en vaardig met het realiseren van lesactiviteiten en lesmaterialen.
- Leidinggevende capaciteiten.
- In staat om werkzaamheden binnen een afdeling te coördineren.
- Affiniteit met natuur, landschap en milieu.
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid.
Ben je op zoek naar een leuke, afwisselende en uitdagende baan waarbij je regelmatig voor
een groep kinderen staat maar daarnaast ook verantwoordelijk bent voor het reilen en zeilen
rondom deze educatie? Herken jij jezelf in iemand die enthousiast en flexibel is, die leiding
kan geven en van aanpakken weet? Stuur dan een mail met je motivatie en CV naar
geja@natuurcentrumdemaashorst.nl
Nadere informatie is te verkrijgen bij het huidige hoofd educatie Geja Hummel, via het
genoemde e-mailadres of telefonisch op dinsdag en woensdag: 0412-611945.

