
  VROEGE VOGELBOS IN ALMERE HAVEN

COÖRDINEREN EN WERKEN IN HET BOS

Is het bos jouw tweede thuis? Is organiseren jouw tweede natuur? En zet jij graag jouw twee handen in? Lees dan gauw verder, want deze 
vrijwilligersvacature is jou op het lijf geschreven!

Stad & Natuur beheert het prachtige Vroege Vogelbos in Almere Haven. Het bos is vernoemt naar het voormalige VARA programma ‘vroege 
vogels’ dat vroeger in het Eksternest opgenomen werd. Het bos heeft verschillende wandelroutes, routes langs bijzondere bomen
en speurtochten wat het bos educatief bijzonder maakt. Daarnaast heeft het bos een grote recreatieve waarde voor jong en oud. Om het 
bos toegankelijk, bijzonder en aantrekkelijk te houden is er een vrijwilligersgroep in het Vroege Vogelbos actief. Zij bestrijden de
reuzenberenklauw op plekken waar de schapen dat niet kunnen, onderhouden de poelen en planten en snoeien bomen.

Wat ga jij doen als vrijwilliger coördinator groene werkgroep
 Je hebt contact met de vrijwilligers van de groene werkgroep, nodigt ze uit voor de volgende werkavond, houdt aan/afmeldingen bij
 Je plant de werkzaamheden in
 Je geeft (bege)leiding aan de groene vrijwilligers van het Vroege Vogelbos

Wie ben je?
 Je hebt oog voor natuur en ervaring met groenbeheer is een pré
 Je hebt een EHBO diploma, zo niet, dan kun je deze via Stad & Natuur halen
 Je deinst niet terug voor vieze vingers en werkt mee met de groene groep
 Je hebt een goede overview en kan de groene vrijwilligers betrokken maken/houden bij het werk

Wat bieden wij je?
Een mooie plek in het groen om je vrijwilligers werk te doen waar elke dag anders is! Je wordt begeleidt door de beheerder van de schaaps-
kooi in het Vroege Vogelbos en je krijgt passende werkkleding. Je krijgt van ons een vrijwilligersovereenkomst waarin we de afspraken die 
we maken vastleggen. Je bent verzekerd tijdens het uitvoeren van je vrijwilligerstaken. Jaarlijks organiseert Stad &Natuur een kerstborrel 
waar alle vrijwilligers uitgenodigd worden.

Heb jij bij het lezen van de vacature het idee dat dit op jouw lijf geschreven is? Mail dan nu naar sollicitatie@stadennatuur.nl met een 
motivatiebrief. Wij zullen je vervolgens uitnodigen voor een persoonlijk gesprek, waarin we gezamenlijk bekijken hoe we jouw kwaliteiten 
het beste tot uiting kunnen laten komen. Het is ook mogelijk deze functie als goed samenwerkend duo in te vullen.
Het Vroege Vogelbos wordt beheerd door Stichting Stad & Natuur Almere.

Meer informatie:
www.stadennatuur.nl
info@stadennatuur.nl
Tel. 036-547 5050
Kijk ook op onze facebookpagina;
www.facebook.com/stadennatuur


