
Vacature educatief kernvrijwilliger

Vrijwilligersoproep educatief kernvrijwilliger

Dag vrijwilliger!

Hou je van educatie en ben je een echte natuurliefhebber?

En ben je op zoek naar een nieuw vrijwilligersengagement? Lees dan zeker verder, want

we zijn op zoek naar jou!

Waar kom je terecht? Wat doen wij?

Het Bosmuseum Jan van Ruusbroec ligt midden in het grootste loofbos

van Vlaanderen, het Zoniënwoud, ter hoogte van de onthaalpoort

Groenendaal, Hoeilaart.

In het Bosmuseum:

- laten wij kinderen graag op een creatieve, minder schoolse manier

kennismaken met de natuur.

-onthalen wij bezoekers aan het vrijwilligersonthaal om hen wegwijs

te brengen op onze onthaalpoort en het museum.

-zijn we een thuisbasis voor activiteiten voor natuurliefhebbers,

natuurgidsen, vrijwilligers en internationale bezoekers.
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Wie werkt er in het bosmuseum?

Het Bosmuseum werkt samen in partnerschappen

(Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt CVN,

Natuurgroepering Zoniënwoud) en hun vrijwilligers aan

bovenstaande doelstellingen.

In dit team van professionals en vrijwilligers, zijn wij op

zoek naar een educatief kernvrijwilliger.

Voor meer informatie over de functiebeschrijving, kan je onderaan verder lezen.

Wie zoeken wij?

- Een enthousiaste natuurliefhebber.

-Je werkt graag met diverse groepen, zowel jong en oud.

- Je bent bereid om een duurzaam engagement op regelmatige basis aan te gaan.

-Je vindt het fijn om samen te werken met het bosmuseumteam dat bestaat uit vrijwilligers en
professionals.

- Als je een affiniteit met onderwijs of een soortgelijke pedagogische achtergrond hebt, is dit een
pluspunt.

- Je werkt graag na een tijd zelfstandig, maar durft ook voldoende terugkoppelen met de
educatief medewerkster en het bosmuseumteam.

Wat doe je?

In samenwerking en met ondersteuning van de educatief medewerkster help je mee:

- de opleidingsdagen organiseren van de natuurateliers en de publieke activiteiten.

- zorg dragen voor een kwalitatieve uitbouw van het educatief uitleenpunt van de onthaalpoort
Groenendaal.

- vormgeven, pedagogisch opvolgen en aansturen van de lopende educatieve projecten en –
werkgroepen.

- het materiaal beheren van het educatief loket.

-In overleg gaan met de andere kernvrijwilligers van ons vrijwilligersteam. Hiervoor hebben we
een georganiseerd kernoverleg waarin we om de 3 maanden samen komen met de educatief
medewerkster.

-De beschikbaarheid en inzetbaarheid van de vrijwilliger is in onderling overleg
bespreekbaar.
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Wat moet je kunnen?

-Je kan goed werken met de computer en hebt een basis van softwarekennis.

-Je werkt graag samen met collega-vrijwilligers.

-Je staat ervoor open om stap voor stap je vrijwilligerstaak te leren kennen. De educatief
medewerkster helpt je hierbij.

Wat krijg je in ruil?

- Een vrijwilligersvergoeding.

- Intensieve inhoudelijke begeleiding en onthaal door de educatief medewerkster en het
bosmuseumteam.

- Je werkplek is een prachtige locatie, de onthaalpoort Groenendaal aan de ingang van het
Zoniënwoud.

- Inhoudelijke uitdagingen waarbij je ontzettend veel bijleert.

- Informele netwerk- en sfeermomenten samen met een toffe ploeg geëngageerde vrijwilligers.

Bereikbaarheid van het Bosmuseum Jan Van Ruusbroec

Het Bosmuseum Jan Van Ruusbroec is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Er rijden

verschillende bussen en treinen naar het station van Groenendaal. Er is parking voor de

vrijwilligers voorzien aan de ingang van het bosmuseum.

Interesse? Bel of mail naar:

Lize Paesen, educatief medewerkster Bosmuseum Jan Van Ruusbroec

lize.paesen@natuurpunt.be

0493 11 96 65
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