Projectmedewerker (24 - 32 uur)
Stichting Duurzaamheidscentrum de Papaver in Delft
Jij een leuke baan bij het leukste duurzaamheidscentrum van de regio en wij een nieuw
enthousiast teamlid die ons komt helpen met alle leuke en interessante
duurzaamheidsprojecten waar wij mee bezig zijn! Klimaatadaptatie, Natuur en Milieu en
Duurzaamheidseducatie (NMDE), Zwerfafval Opruimacties, exposities, scholenexcursies. Ja,
we hebben het er maar druk mee en daarom zoeken wij jou!
Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver in Delft is op zoek naar een
Projectmedewerker voor haar duurzaamheidsprojecten en NMDE. Ben jij een proactieve,
servicegerichte projectmedewerker met affiniteit voor duurzaamheid, educatie en het
stimuleren van participatie bij jong en oud, lees dan snel verder.
Functieomschrijving
Als Projectmedewerker van het Duurzaamheidscentrum werk je zowel voor de
Duurzaamheidsprojecten van De Papaver als voor de NMDE (primair onderwijs).
Voor de duurzaamheidsprojecten ben jij het plannend en organiserend brein. Daarbij weet je
bewoners te stimuleren tot participatie en weet je nieuwe projecten te initiëren. Hier
organiseer je ook een passende financiering bij. Je bent een verbinder en bent in staat om
met alle stakeholders tot een constructieve samenwerking te komen.
Bij de NME vertaal je ontwikkelingen en kansen op dit gebied naar een aantrekkelijk
educatief aanbod. Je werkt aan de ontwikkeling van de NMDE in kwalitatieve en
kwantitatieve zin en richt je op het onderhouden en uitbreiden van het NMDE-netwerk in
Delft, Pijnacker-Nootdorp en omstreken.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
• Het initiëren, organiseren, voorbereiden en uitvoeren van duurzaamheidsprojecten en
hierbij tevens zoeken naar een passende financiering;
• Het voeren van de projectorganisatie: projectadministratie, rapportering, planning,
financiën, stakeholder overleg;
• Het adviseren en ondersteunen van het primair onderwijs en bewoners bij
bovengenoemde projecten;
• Het werken aan de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de NMDE;
• Het ontwikkelen van het jaarprogramma voor het primair onderwijs, het onderhouden,
ontwikkelen en uitgeven van de lesmaterialen, het geven van gastlessen, het
onderhouden van contacten met de deelnemende basisscholen;
• Het d.m.v. NMDE en de duurzaamheidsprojecten actief bijdragen aan de ontwikkeling
van Duurzaamheidscentrum De Papaver tot hét kennis- en bezoekerscentrum voor
duurzaamheid in Delft en omstreken;
• Het onderhouden en actief uitbreiden van het NMDE- en duurzaamheidsnetwerk van
De Papaver;
• Het verzorgen van communicatie rond de NMDE en de duurzaamheidsprojecten.

Functie-eisen
• Relevante opleiding en/of werkervaring op HBO-niveau met aantoonbare kennis en/of
affiniteit met duurzaamheid en natuur- en milieueducatie
• Plan- en organisatietalent; kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en
benodigde acties, tijd en middelen plannen om de gestelde doelen te kunnen
bereiken
• Kan functioneren binnen een projectorganisatie met projectorganisatietaken
• Didactische vaardigheden of bereid deze te ontwikkelen
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden
• Initiatiefrijk, creatief en een goede dosis doorzettingsvermogen
• Klant- en servicegericht
• Teamspeler
• En natuurlijk een gezonde dosis humor

Wat biedt De Papaver?
De Papaver biedt een afwisselende, uitdagende functie met een passend salaris schaal 7
van de cao Sociaal Werk in een prachtige groene omgeving in een gezellig team.

Profiel Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver
Samen met bewoners, bezoekers, scholen, bedrijven en partnerorganisaties levert De
Papaver een concrete bijdrage aan een duurzame en groene stad Delft en regio. De
Papaver heeft naast een team van vaste medewerkers een groot vrijwilligersbestand
waarmee het bezoekerscentrum in het Delftse Hout wordt gerund. Zie voor meer informatie:
www.papaverdelft.nl.

Procedure
Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk vóór 1 november naar Stichting Duurzaamheidscentrum
De Papaver, bij voorkeur per email naar: micky@papaverdelft.nl.
Adres: Korftlaan 6, 2616 LJ Delft.
Contactpersoon voor deze vacature is Micky Bakker, directeur. Voor eventuele vragen kun je
haar bereiken op bovenstaand emailadres of op telefoonnummer 015 - 3649238.

