CNME De Rollen zoekt wegens uitbreiding van
haar werkzaamheden een

Projectleider duurzaamheid
en participatie
met doorgroeimogelijkheden

Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie De Rollen zet zich in om bewoners in de regio te motiveren en
middelen aan te reiken om te werken aan een duurzame leefomgeving. Samenwerken, verbinden,
bewustwording, gedragsverandering en actieve aanpak zijn kenmerkend voor en de kracht van het CNME.
Wegens verbreding van de werkzaamheden bij CNME De Rollen is er plek voor een nieuwe collega. Iemand met
ervaring om inwoners te betrekken bij duurzaamheid en met oog voor duurzame impact. Iemand die met
enthousiasme initiatieven van inwoners en organisaties aanwakkert en ondersteunt bij duurzaam handelen.
Vanwege pensionering op termijn van de huidige coördinator zoeken we iemand met capaciteiten om de
organisatie te coördineren, ook richting onderwijs. De functie van projectleider wordt binnen afzienbare tijd
gecombineerd met het coördinatorschap.

Wat vragen wij
Betrokkenheid en kennis
 Je toont betrokkenheid bij de missie en doorontwikkeling van onze organisatie
 Je hebt kennis van en aantoonbare betrokkenheid bij de Sustainable Development Goals, bij thema’s als
natuur en biodiversiteit, voedsel, energie en grondstoffen, gezonde en duurzame leefstijl, klimaatadaptatie
Vaardigheden
 Je kunt projectmatig werken en projecten leiden
 Je verwerft opdrachten en subsidies en hebt kennis van fondsenwerving
 Je bent ondernemend, ontplooit initiatieven en speelt in op nieuwe ontwikkelingen
 Je hebt relevante relaties in de Westelijke Mijnstreek of bent in staat in korte tijd een netwerk op te
bouwen en externe contacten te onderhouden
 Je hebt een open houding en uitstekende communicatieve vaardigheden
Werken met inwoners
 Je begrijpt de houding van inwoners t.a.v. duurzaamheidsthema’s, spreekt hun taal en hebt gevoel voor
verhoudingen en relaties
 Je hebt aantoonbare kennis van methodieken om inwoners te activeren op eigen initiatief duurzaam aan
de slag te gaan (co-creatie)



Je hebt aantoonbare ervaring met het bouwen van eigentijdse coalities tussen inwoners, gemeente,
ondernemers, organisaties, onderwijs en andere relevante partners in de stad

Management
 Je kunt een NME-centrum coördineren op alle facetten en leidinggeven aan de organisatie
 Je biedt ondersteuning aan het bestuur
Taken
 Het leiden van projecten op het gebied van duurzaamheidsambities in de regio Sittard-Geleen, Beek, Stein,
waarbij je inwoners betrekt en activeert
 Het (bijdragen aan) acquireren, ontwikkelen en schrijven van nieuwe projecten met impact en het
organiseren van de bijbehorende financiering
 Het onderhouden en uitbouwen van een relevant netwerk
 Vanuit inhoudelijke expertise en netwerk een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van CNME De
Rollen
 En dus op termijn: het leiden en coördineren van de CNME-organisatie

Ons aanbod
Je komt te werken in een dynamische werkomgeving en hebt gevarieerde werkzaamheden, die soms
flexibiliteit qua werktijden vragen. Je start met een arbeidsovereenkomst op basis van een 16-urige werkweek
voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Naast dit vaste aantal uren behoort
urenuitbreiding tot de mogelijkheden, enerzijds op projectbasis, anderzijds vanwege overname van het
coördinatorschap. Het salaris bedraagt - afhankelijk van je kennis en ervaring - tussen € 2800 en € 4800 bruto
bij een voltijdsdienstverband.
Kandidaten wordt verzocht hun sollicitatie + CV voor 14 april te sturen naar Jacqueline Tilman, coördinator,
E jacqueline.tilman@derollen.nl. Voor inlichtingen Jacqueline, coördinator T 06-51851397, Gerdi Breembroek
voorzitter T 06-52564480.

