Vacature Coördinator Natuur- en Landschapsbeleving
Het Flevo-landschap is een natuurbeherende organisatie, die ook natuurbeleving en betrokkenheid belangrijk vindt. We geloven erin dat het beleven van de natuur zorgt voor
betrokkenheid en bescherming van onze natuur. Hier werken wij met 35 medewerkers en
150 vrijwilligers elke dag met veel passie aan. Onze afdeling Communicatie & Marketing
bestaat uit 6 medewerkers. Vanuit de afdeling sturen wij de 3 bezoekerscentra en de
bijbehorende vrijwilligersgroepen aan. De afdeling wil natuurbeleving en -betrokkenheid
beter verankeren. Bovendien willen we bouwen aan de binding met de Flevolandse
bevolking. Wij zijn op zoek naar een
Coördinator Natuur- en Landschapsbeleving
(40 uur per week, 32 uur per week is bespreekbaar)
Wat ga je doen?











je ontwikkelt een visie op de bezoekerscentra (welke rol vervullen onze bezoekerscentra
op het vlak van natuur- en landschapsbeleving, toekomstbestendig assortiments- en
inkoopbeleid, educatie / voorlichting);
je ontwikkelt een visie op de vrijwilligersorganisatie;
je vertaalt de ontwikkelde visies naar de praktijk;
Je bent bekend met natuurbeleving- en educatie en kunt dit, samen met het team,
vertalen naar een inspirerend aanbod;
je coördineert de programmering van excursies en evenementen;
je werkt rondom excursies en activiteiten nauw samen met de communicatie
medewerker natuur- en landschapsbeleving;
je krijgt operationele ondersteuning bij de dagelijkse aansturing van de bezoekerscentra,
waar jij eindverantwoordelijk voor bent en bij het operationeel uitvoeren van de
programmering;
je stuurt de vrijwilligersgroepen aan die in jouw taakgebied actief zijn;
Je bent verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van bestaande en nieuwe
producten en diensten en hun omzet.

Wat verwachten we?







je beschikt over een hbo opleiding op een voor de functie relevant gebied;
je hebt enkele jaren ervaring met het werken met vrijwilligers en/of bezoekerscentra
en/of musea;
je ziet kansen, je kunt commercieel / zakelijk denken en je kunt verandering en
vernieuwing brengen;
je hebt ervaring binnen een organisatie op het gebied van natuur en landschap;
je werkt constructief samen met externe samenwerkingspartners, andere groene
organisaties en collega’s en vrijwilligers;
je kunt mensen met elkaar verbinden en werkt vanuit een ‘wij’ gevoel;






je kunt de collega’s en vrijwilligers in je team inspireren, motiveren en coachen om
gezamenlijke doelen te bereiken, je kunt mensen meekrijgen in verandering;
je kunt prioriteiten stellen en keuzes maken, je werkt gestructureerd en kunt je visie
vertalen naar een concreet plan van aanpak;
je drukt je mondeling en schriftelijk helder en correct uit;
bereidheid tot werken op onregelmatige tijden (regelmatig weekenden en soms
avonden).

Wat bieden we?





een boeiende, uitdagende en tegelijk ook veeleisende functie;
een schitterende werkomgeving in Natuurpark Lelystad;
een salaris tussen € 3.215 en € 4.396 bruto per maand bij een 40-urige werkweek (schaal
7 cao Bos en Natuur / ondernemingsdeel Landschappen);
goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Heb je vragen of wil je solliciteren?
Heb je vragen over deze vacature, neem dan via telefoonnummer 0320 – 286 124 contact op
met Mystica Smorenburg, hoofd afdeling Communicatie & Marketing a.i.
Je sollicitatie kun je uiterlijk 22 september via secretariaat@flevolandschap.nl richten aan
Ben Huisman.

