
  
 

Het Natuurcentrum Gorinchem is een gezellige organisatie waar medewerkers, vrijwilligers, stagiairs en mensen met 

een afstand tot een arbeidsmarkt samen werken. Wij zoeken per direct een of twee nieuwe medewerkers: 

 

Diervriendelijke medewerker Kinderboerderij voor 8-20 uur per week 

 

Wat ga je doen? 

Als medewerker Boerderij ben je verantwoordelijk voor het welzijn van de dieren en de ordelijkheid van het terrein 

en de stallen. Je voert en verzorgt de dieren. Je zorgt dat de stallen, gangpaden, weilanden en het terrein schoon zijn. 

Je beantwoordt vragen van bezoekers en let goed op dat de bezoekers de dieren goed behandelen én dat de 

bezoekers veilig zijn. Soms zijn er evenementen voor de bezoekers, dan help je mee waar nodig.  

Je werkt samen met een team van vrijwilligers. Sommige werken zelfstandig en sommige hebben jouw aanwijzingen 

nodig. Je werkt onder leiding van de coördinator Boerderij.  

 

Wat vragen wij? 

Als medewerker Boerderij is het van belang dat je vriendelijk naar dieren én mensen bent. Je hebt werkervaring of 

een opleiding met betrekking tot dieren. Je bent zelfstandig, aangezien de coördinator niet altijd aanwezig is als jij 

werkt. Je bent een aanpakker én sociaal ingesteld, je kan overzicht houden en taken verdelen. Je werkt 

gestructureerd en hebt oog heeft voor extra taken die aangepakt kunnen worden. Zo zorg je ervoor dat de 

vrijwilligers en bezoekers een leuke dag hebben én de dieren goed worden verzorgd.  

 

Je hebt minimaal MBO 3 werk – en denkniveau (bijvoorbeeld Manager Dierverzorging). Ook als je nog met je 

opleiding bezig ben, zien we graag jouw sollicitatie, een BBL werk leertraject hoort zeker tot de mogelijkheden.  

 

Wat krijg je ervoor terug? 

Werken bij Natuurcentrum Gorinchem betekent werken bij een levendige organisatie waar geen dag hetzelfde is. Je 

maakt deel uit van een gezellig en divers team waarin je snel wordt opgenomen. Je krijgt een salaris passend bij de 

functie. Daarnaast zijn er diverse secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Is deze unieke baan precies wat jij zoekt?  

Wacht dan niet langer en stuur je motivatiebrief met CV vóór 1 januari 2018 naar Gitta Spruit (Directeur 

Natuurcentrum Gorinchem) via personeelszaken@ncgorcum.nl. Voor meer informatie kun je telefonisch contact 

opnemen via tel. nr. 0183 630 911.  

 

Wil je graag op de boerderij werken, maar beschik je niet over de genoemde ervaring en/of opleiding?  

Solliciteer dan als vrijwilliger!  
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