VRIJWILLIGERSWERK IN DE TUIN
STAD & NATUUR OP STADSLANDGOED DE KEMPHAAN
Heb jij groene vingers? Weet jij van bloemen en planten? Stad & Natuur heeft een kantoor op één van de mooiste plekjes van de Kemphaan
en één van de mooiste plekken van Almere. En voor de tuin zijn wij op zoek naar groene vingers!
Naast het kantoor van Stad & Natuur op Stadslandgoed de Kemphaan is een prachtige tuin met bloemen, planten en bomen. Daarnaast is
er een vijver en wordt de tuin omringt met heggen. In het voorjaar en de zomer genieten de bijen uit de Ids van Dussen bijenstal van de
bloemen. Ook veel bezoekers nemen plaats op het bankje dat uitkijkt over de vijver en de tuin.
Wat ga jij doen als vrijwilliger voor de tuin?
 Je hebt oog voor groen en zorgt jaar rond voor mooi aanblik van de tuin
 Snoeien, onkruid wieden en schoffelen horen hier natuurlijk bij.
 Samen met een medewerker van Stad & Natuur overleg je de werkzaamheden
Wie ben je?
 Je hebt oog voor natuur en je vingers zijn groen!
 Je bent enthousiast over natuur en je draait je hand niet om voor het groen
onderhoud
Wat bieden wij je?
Een mooie plek in het groen om je vrijwilligerswerk te doen waar elke dag anders is! Natuurlijk zijn de collega’s van Stad & Natuur er om je
te helpen. 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. Natuurlijk
staat er elke dag een kopje koffie voor je klaar.
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.

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

