VACATURE
Wegens ziekte van de huidige coördinator zoeken wij per direct tot minimaal mei 2023 een

Uitvoerend coördinator Natuur- en Milieu Educatie
Interim 16 uur
Kunstwerk! is de culturele voorziening in de Liemers, bestaande uit een theater, muziekschool,
bibliotheek, museum en educatie (voorheen Volksuniversiteit). Sinds afgelopen september is Natuuren Milieu Educatie ook onderdeel van Kunstwerk!. Onze organisatie bouwt mee aan een creatieve
samenleving in de Liemers door de inwoners op gastvrije, prikkelende en verbindende wijze het
brede spectrum van taal, kunst, cultuur en natuur te laten beleven. Kunstwerk! wordt gesubsidieerd
door de gemeenten Zevenaar, Montferland, Duiven en Westervoort.
Waar ga je werken?
Kunstwerk! Natuur- en Milieu Educatie (NME) is vooralsnog gevestigd aan Vesterbos 2 te
Zevenaar. Ons aanbod bestaat o.a. uit lesactiviteiten (binnen en buiten), leskisten, ontdeksets en
dieren- en materiaal uitleen. Bij de uitvoering van onze activiteiten worden we ondersteund door
een grote groep vrijwilligers. We begeleiden scholen bij de praktische invulling van hun
lesprogramma. Daarnaast verzorgt NME educatieve activiteiten voortvloeiend uit het
gemeentebeleid.
Wat ga je doen?
Je zorgt voor de dagelijkse aansturing op de werkvloer en samen met twee medewerkers stuur je een
grote groep vrijwilligers aan.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor:
- de algemene bedrijfsvoering waaronder het beheer van het dierenbestand, het onderhoud van het
gebouw en de tuin.
- de inbedding van NME binnen Kunstwerk!.
- het binnenhalen van projecten.
- het onderhouden en uitbreiden van het NME netwerk.
Ben jij de geschikte kandidaat?
Als nieuwe collega maak jij keuzes t.a.v. de inhoud van NME-thema’s en zet je de lijnen uit. Daarbij
ben je niet bang om buiten de gebaande paden te treden. Jouw pedagogische en didactische
kwaliteiten helpen je bij het ontwikkelen van interessante activiteiten voor uiteenlopende
doelgroepen. Jouw empathisch vermogen, communicatieve vaardigheden en coördinerende
kwaliteiten komen in deze functie goed van pas. Je bent een echte teambuilder. Daarnaast is het van
belang dat je oplossingsgericht denkt en werkt en ga je flexibel om met je werktijden.
Je hebt een HBO werk- en denkniveau en minimaal twee jaar ervaring als leidinggevende, bij
voorkeur binnen een educatieve organisatie.

Wat bieden we je?
We bieden je een uitdagende en afwisselende functie in een prettige werkomgeving binnen een
flexibele organisatie die volop in beweging is. Salaris overeenkomstig de zwaarte van de functie. ZZP
in overleg.
Verdere voordeeltjes:
- Gratis voorstelling in Het Musiater
- Gratis jaarabonnement bibliotheek
- Gratis toegang Liemers Museum
Solliciteren of meer weten?
Herken jij je in het gevraagde profiel, ben je enthousiast geworden en wil je meebouwen aan een
toekomstbestendig NME-centrum? Solliciteer dan vóór 1 december a.s. door een e-mail te sturen
aan d.rutten@liemerskunstwerk.nl. Voor inhoudelijke vragen over de functie staat Bert Frölich
(directeur-bestuurder Kunstwerk!) je graag te woord. Hij is bereikbaar via telefoonnummer
085-0409971 of per mail b.frolich@liemerskunstwerk.nl.

