Vrolijke en vaardige locatiecoördinator m/v gezocht voor onze
schoolreisbestemming Lauwersoog!
Periode: eind april t/m half juli 2019 en eind augustus t/m september
De Natuurschool zoekt een gemotiveerde en daadkrachtige locatiecoördinator m/v voor onze
schoolreisbestemming Lauwersoog. Op deze locaties ontvangen we 1 tot 12 schoolklassen per dag voor een 5
uur durende schoolreis of excursie. Op een daadkrachtige, (klant)vriendelijke en plezierige wijze coördineer,
begeleid en inspireer jij jouw gidsenteam, bestaande uit 10 - 15 (seizoens)gidsen. Je richt je locatie aan het begin
van het seizoen in, houdt deze netjes en werkbaar en je voelt je hier verantwoordelijk voor. Je krijgt net als de
gidsen een gidsenopleiding en staat dus ook regelmatig voor een klas. Je zorgt voor een sluitende logistiek zodat
er elke dag voldoende gidsen zijn. Iedere dag bezorgen jij en je team de scholen een onvergetelijke schoolreis in
de natuur. Daarnaast ben je in staat om jouw locatie en gidsenteam elke dag weer te laten groeien! Dit alles doe
je vanuit de missie en visie van de Natuurschool.

Wat vragen wij?
Persoonseigenschappen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jij bent een enthousiaste en vaardige coördinator en organisator met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, voldoende relativeringsvermogen en humor;
Een echte duizendpoot: je bent zowel locatiecoördinator, Natuurschool-gids als ambassadeur van/voor de
Natuurschool;
Iemand met al enige levens- en werkervaring opgedaan en je voelt je als een vis in het water wanneer je
een team moet aansturen.
Met jouw communicatieve vaardigheden weet je je op verschillende niveaus goed uit te drukken
(leerlingen, leerkrachten/docenten, ouders, buschauffeurs, collega gidsen enz.);
In stressvolle situaties kun jij snel schakelen en weet je het overzicht en de veiligheid voor jezelf, de gidsen
en alle deelnemers goed in te schatten en hier naar te handelen;
Net als je gidsen, ben je bereid iedere dag te leren en te groeien in het werk als locatiecoördinator en gids!
Je kunt goed tegen opbouwende kritiek en past je snel aan, aan de verbeterpunten van je leidinggevende
van de Natuurschool;
Je zet net die extra stap wanneer dat nodig is en bent pas tevreden wanneer de schoolklassen en jouw
gidsen een geslaagde dag hebben gehad;
Je bent fysiek en mentaal ‘weerbaar’, met andere woorden ‘je zit fysiek en geestelijk goed in je vel’;
Uiteraard ben je van onbesproken gedrag en bent bereid een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag) te
overleggen;

Opleiding/achtergrond
•
•
•

Je hebt een opleiding afgemaakt die raakvlakken heeft met de functie, zoals PABO, Lerarenopleiding,
studie biologie of andere relevante opleiding;
Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau;
Je hebt een goede algemene veldkennis van de Nederlandse natuur en beschikt over een brede algemene
ontwikkeling.

Overige functie-eisen





Je hebt geen 9-tot-5 mentaliteit en je bent flexibel inzetbaar (1-5 dagen per week in de periode half
april t/m half juli en eind augustus t/m september). In april weet je vaak al voor 80% wanneer je moet
werken in de periode tot half juli;
Je bent bereid 4 dagen te investeren in de training tot Natuurschool-gids (trainingsdata in april 2019);
Je bent in principe bereid, om bij gebleken geschiktheid, minimaal 2 seizoenen (2019 en 2020) als
locatiecoördinator te werken;

•
•
•

Je bent bereid 4 dagen te investeren in de training tot Natuurschool-gids. Trainingsdata in april 2019;
Je beschikt over een eigen auto of een rijbewijs en voldoende rijervaring;
Je beschikt over een geldig EHBO-diploma of bent bereid deze z.s.m. te behalen.

Wat biedt de Natuurschool jou?
•
•
•
•
•

Duizenden blije leerlingen (5-15 jaar) die jij en je gidsenteam de schoolreis/excursie van hun leven
bezorgen!
Een plezierige en inspirerende werkomgeving waar je de seizoenen heel direct meemaakt;
Een bijzondere werkervaring waaraan je ook in een vervolgloopbaan veel kunt hebben;
Een gemotiveerd en enthousiast team met collega’s;
Een uurloon op basis van € 1.850 bruto per maand (40-urige werkweek) + 8% vakantietoeslag of een vaste
vergoeding van €81,- per dag voor ZZP-ers

Woonachtig, BELANGRIJK!
•

je bent woonachtig in de stad Groningen

Voldoe je hier niet aan, dan heeft reageren helaas geen zin!
Beschik jij over de juiste kwaliteiten en motivatie om ons team te komen versterken?
Stuur dan z.s.m. of in ieder geval vóór 30 januari 2019 je motivatiebrief, CV en een recente 'actiefoto' (waar je
gezicht duidelijk op staat),
per email naar: kitty@natuurschool.nl

of per post naar: Natuurschool
t.a.v. Kitty Huysman
Postbus 737
9700 AS Groningen

Sollicitatiegesprekken vinden in januari/februari plaats op ons kantoor in Groningen.

