CNME De Rollen zoekt een

projectleider natuur- en
duurzaamheidseducatie
(28 - 32 uur)

De reactietermijn voor deze vacature is verlengd tot 8 september
Ben je een ervaren docent en is het jouw droom om met kinderen en jongeren te werken aan natuur en
duurzaamheid? Dan is dit jouw baan. Met jouw enthousiasme en kennis verzorg je educatie aan leerlingen van
4 – 16 jaar en begeleid je scholen bij natuur- en duurzaamheidslessen in brede zin.
Functie-inhoud
Jij zorgt ervoor dat het educatieve programma van Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) De Rollen
gestalte krijgt en wordt uitgevoerd. Je luistert naar de specifieke behoeften van de scholen en bespreekt met
leerkrachten hoe je hen het beste kunt ondersteunen.




Je verzorgt lessen op scholen, in ons eigen leslokaal en in de natuur. Je hebt dus veldbiologische kennis en
kent leuke technieken om deze kennis op speelse wijze over te dragen.
Je draagt zorg voor de leermiddelen. Je ontwikkelt lesmateriaal en beschikt over didactische kennis op het
gebied van NME en OenO en inzet van digitale media.
Je schrijft projectvoorstellen en leidt of neemt deel aan projecten op het gebied van verduurzamen van
scholen, zoals de Whole School Approach, invoeren SDG’s in het onderwijs, Eco-Schools, de Gezonde
School, Jong Leren Eten, vergroenen schoolplein, et cetera.

Onze organisatie
CNME De Rollen wil een bijdrage leveren aan een betere wereld en zet zich in voor de realisatie van de SDG’s in
de samenleving, ook in - en met - het onderwijs. Motiverende lessen met actieve werkvormen zijn daarbij
kenmerkend.
CNME De Rollen is een kleine stichting met ongeveer 2 fte aan beroepskrachten met enkele vaste vrijwilligers
en een bestuur. Je komt terecht in een dynamische omgeving, waar een sfeer van aanpakken heerst. Omdat
het team klein is, heb je een verscheidenheid aan taken en verantwoordelijkheden, van opslagruimte beheren
tot projectvoorstellen indienen. De sfeer is informeel en we delen met elkaar onze passie voor natuur en voor
duurzaam leven.
Functievereisten
We zoeken iemand met verantwoordelijkheidsgevoel, die zelfstandig kan beslissen en werken. De aard van
werkzaamheden vraagt om flexibiliteit, creativiteit en aanpassingsvermogen.
Overige eisen
 Een hbo-diploma of een door kennis en ervaring daarmee vergelijkbaar ontwikkelingsniveau.
 Een brede educatieve en pedagogisch-didactische achtergrond die wordt onderstreept door aantoonbare
ervaring met lesgeven en leermiddelen ontwikkelen. Kennis van de didaktiek van NME en van
Onderzoekend en Ontwerpend leren is een pré.
 Aantoonbare kennis van de Nederlandse flora en fauna.
 Kennis en aantoonbare betrokkenheid bij de Sustainable Development Goals en bij de actuele
duurzaamheidsthema’s.
 Je bent in bezit van rijbewijs en auto en stelt deze beschikbaar voor het uitvoeren van je werkzaamheden.
 Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden
Wij vertrouwen erop dat jij uitblinkt als projectleider educatie, daarom mag je op basis van een 36-urige
werkweek rekenen op:
 een bruto maandsalaris dat, afhankelijk van je kennis en ervaring, kan uitlopen tot ca € 4800 bij een
voltijdsdienstverband
 een dertiende maand
 reiskostenvergoeding en vergoeding woon/werkverkeer
 een bovenwettelijk vakantieverlof en vitaliteitsuren (extra verlof naar gelang de leeftijd).
 pensioenregeling waaraan werkgever en werknemer nagenoeg gelijkelijk bijdragen
Informatie
CNME De Rollen is gehuisvest in het Dierenbeschermingscentrum te Born, nabij Sittard. Het werkgebied is
Westelijke Mijnstreek en omgeving. Informatie over onze organisatie en activiteiten kun je vinden op onze
website, www.derollen.nl.
Solliciteer direct
Wil je solliciteren? Stuur dan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 8 september je CV en een motivatiebrief naar
Jacqueline.Tilman@derollen.nl. Onderdeel van de sollicitatieprocedure is mogelijk een assessment in de vorm
van een proefles.
Iedere sollicitant krijgt een bevestiging van ontvangst. De selectiegesprekken vinden plaats rond 15 september.
Heb je nog vragen: bel Jacqueline Tilman, coördinator, T 06-51851397 of Gerdi Breembroek, voorzitter, T 0639714678.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

