
 
     Centrum voor Natuur en Milieu 
  
 
Stichting De Hortus te Harderwijk, Centrum voor Natuur en Milieu, richt zich op voorlichting, 
educatie en communicatie op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid.  

Zie: www.hortusharderwijk.nl 
 
De Hortus werkt met een Stichtingsbestuur, 3 uitvoerende medewerkers en ruim 30 vrijwilligers. 
De Gemeente Harderwijk is de belangrijkste subsidiegever.  
 
I.v.m. herverdeling van werkzaamheden is het bestuur van de stichting op zoek naar:  

 

Een Coördinator Natuur- en Milieu- Educatie (NME) voor 8 uur per week,  
vast dienstverband  
en 
Een Interim Projectleider NME voor 8 uur per week gedurende de afwezigheid, in verband 
met ziekte, van onze huidige projectleider.  
 

Onze voorkeur gaat uit naar 1 persoon die beide functies kan vervullen.                                    
 
Taken: 
Coördinator: 

• Aansturen van de medewerkers en de werkzaamheden coördineren. 
• Onderhouden van interne- en externe contacten. 
• Inventariseren en onderzoeken van mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden met 

instellingen in de regio. De samenwerking opstarten en continueren. 
• Contact onderhouden met provinciale- en landelijke netwerken NME. 
• Acquisitie van projecten; opstellen van projectplannen en offertes. 

 

Interim Projectleider: 
• Onderhouden en uitbreiden van het scholennetwerk.  

• Contact onderhouden met schoolbesturen en schoolcoördinatoren NME. 
• Acquisitie van projecten; maken van projectvoorstellen. 
• Uitvoering verzorgen van projecten. 

 
Voor beide functies vragen wij: 

• Opleiding en/of werk op HBO-niveau bij voorkeur met relevantie richting NME.  
• Minimaal 2 jaar ervaring.  

• Plan- en organisatietalent.  
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.  
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden.  
• Bij voorkeur woonachtig in een straal van maximaal 30 km. rond Harderwijk. 

 
Wij bieden:  
Een uitdagende, interessante en verantwoordelijke baan, waarbij vakinhoudelijke capaciteiten 

volop aangesproken worden.  

De stichting volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 
 
Sollicitatiebrieven met CV kunnen per e-mail voor 21 juni 2019 worden gericht aan het bestuur, 
t.a.v. mw. Jos Vellinga. E: j.h.vellingahagedoorn@solcon.nl 
 

Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Lydia Haafkens, interim-
coördinator De Hortus. E: haafkens@sme.nl 

 


