Vacature lid werkgroep Evenementen
Haarlemmer Kweektuin

In de Haarlemmer Kweektuin beheren en ontwikkelen de stichting, vrijwilligers, ondernemers en de
gemeente samen een duurzaam stadspark, waarbij circulaire economie bepalend is. Wij kweken het
nemen van verantwoordelijkheid en het zorgdragen voor eigen leven en de wereld om ons heen. Dit
begint bij ons zelf.
In dit stadspark gaan wij zorgvuldig en bewust om met de omgeving, het milieu, soortenrijkdom,
grondstoffen, voeding en energie. Educatie staat bij alle activiteiten op en om het park centraal. Als
innoverende en lerende organisatie zoeken wij nauwe samenwerking met (lokale) partners en bieden
wij bezoekers een plek om te recreëren en kennis te maken met duurzame initiatieven en
mogelijkheden.
Voor mensen die actief willen zijn op het gebied van duurzaamheid is het een plek om elkaar te
ontmoeten en elkaar te versterken. Daarmee is het park hét centrum van duurzaamheid voor Haarlem
en omgeving.
De stichting Haarlemmer Kweektuin is voor de werkgroep Evenementen per direct op zoek naar
nieuwe leden. Het betreft hier een onbezoldigde functie met een gemiddelde tijdsbesteding van 2 tot 4
uur per week.
Profiel
- Je houdt van organiseren
- Je bent praktisch, oplossingsgericht en houdt overzicht
- Je houdt van samenwerken met verschillende betrokkenen op en om de stichting
- Je vindt het leuk de handen uit de mouwen te steken bij de verschillende evenementen op de
Haarlemmer Kweektuin
- Je bent flexibel en hebt sterke sociale en communicatieve vaardigheden
- Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift
Werkzaamheden
- Je vertegenwoordigt de stichting Haarlemmer Kweektuin
- Je draagt bij aan de planning en organisatie van verschillende evenementen op de Kweektuin
- Zorgt er met de werkgroep voor dat de evenementen kalender up-to-date is
- Je stelt samen met de werkgroep een draaiboek op voor elk evenement
- Draagt bij aan het process ter goedkeuring van aangevraagde evenementen
- Ontvangt, informeert en begeleidt bezoekers
- Schakelt met leden van andere werkgroepen indien nodig
- Zorgt er met de werkgroep voor dat alle relevante informative geordend en toegankelijk in een
digitaal archief wordt opgeslagen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barend-Jan Geels, coördinator Vrijwilligers.
Geïnteresseerd in deze functie en wil je solliciteren? Wij ontvangen graag een korte motivatie en
curriculum vitae via vrijwilligers@haarlemmerkweektuin.nl. Reageren kan tot 15 juni 2018.

