
WIL JIJ ACTIEF AAN DE SLAG IN DE NATUUR?
Heb jij groene vingers? Of helemaal niet maar vind je het wel lekker om in het bos aan de slag te gaan met bomen, 
struiken en onderhoud? Dan is deze vrijwilligersvacature jou op het lijf geschreven! 

Voor locaties Zintuigenbos op Stadslandgoed de Kemphaan en het Vroege Vogelbos in Almere Haven zoeken we 
vrijwilligers die minimaal 1 keer per maand willen helpen bij het onderhouden van bospercelen die onder het beheer 
van Stad & Natuur vallen. Onder leiding van een medewerker ga je minimaal 1 keer per maand aan de slag met het 
onderhouden van het bos. 

Lijkt je dit wat? Geef je dan op als vrijwilliger en vraag naar de mogelijkheden!

Wat ga jij doen als vrijwilliger groen
• Je helpt bij het onderhouden van de bosvakken. Dit is onder andere snoeien, berenklauw 

bestrijden, paden vrijhouden, plantjes planten en bosrank verwijderen.
• Je werkt onder begeleiding van een professionele medewerker van Stad & Natuur. 

Wie ben je? 
• Je hebt affiniteit met natuur
• Je vindt het niet erg om vies te worden
• Je kunt minimaal 1 keer per maand door de weeks helpen. 

Wat bieden wij je? 
Wij bieden je een prachtige plek in de Almeerse natuur waar je je vrijwillig kunt inzetten. Je krijgt de ruimte voor eigen 
inbreng en kunt veel leren over de Almeerse natuur. Je voert je vrijwilligerswerk onder leiding van een professionele 
medewerker uit, samen met een aantal andere vrijwilligers. 

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 en ook in het voorjaar/zomer is er een uitje met alle vrijwilligers van de locatie waar je actief bent.

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 motivatie. Wij zullen je vervolgens uitnodigen voor een persoonlijk gesprek, 
waarin we kennismaken. Voor vrijwilligerswerk bij Stad & Natuur moet je een VOG (verklaring omtrent gedrag) kunnen 
aanleveren. 

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