Wil je bijdragen aan een duurzaam Overijssel?
Natuur en Milieu Overijssel zoekt een:

Projectleider Educatie en Communicatie
Bij Natuur en Milieu Overijssel draag je bij aan een mooier en duurzaam Overijssel door
mooie projecten op het gebied van educatie en bewustwording. Je werkt samen met
scholen, overheden en andere maatschappelijke organisaties. Zo breng je natuur en jeugd
dichter bij elkaar en laat je jongeren ervaren hoe leuk duurzaamheid is. Je hebt je
voelsprieten openstaan en ziet nieuwe kansen om bij te dragen aan een duurzame, gezonde
en groene leefomgeving.
Functieomschrijving
Samen met collega’s werk je aan projecten die er toe doen. Je kunt goed organiseren en
weet van aanpakken. Jij brengt je kennis rond educatie en communicatie in binnen het team.
Deze vaardigheden staan voorop in je werk. Kennis op diverse werkvelden (zoals
duurzaamheid, energie, natuur, klimaat) weet je je snel eigen te maken.
Binnen je netwerk signaleer je kansen en weet je deze te verzilveren in nieuwe projecten.
Je kunt denken aan projecten zoals: Groene Schoolpleinen, Adviseurs van de Toekomst, de
Voorleesactie, de Water Doe-dag en ons gemeentelijke NME netwerk.
We zoeken iemand die:
• een relevante HBO of academische opleiding heeft genoten met daarin didactiek en/
of (wetenschaps)communicatie;
• maatschappelijk ondernemend en samenwerkingsgericht is;
• een goed analytisch denkvermogen heeft;
• omgevingssensitief is;
• van aanpakken en afmaken weet;
• beschikt over goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht in woord
en geschrift;
• aantoonbare affiniteit heeft met het dynamische werkveld van educatie en
communicatie rond duurzaamheid.
Je hebt enkele jaren ervaring met projectmatig werken in dit werkveld.

Wij bieden:
• een uitdagende baan in een enthousiast team van 18 collega’s, die met grote inzet
werken aan duurzaamheid;
• een arbeidscontract met een omvang van 32 tot 36 uur per week (in overleg te
bepalen);
• salaris dat afhankelijk is van ervaring en kennis en conform de CAO-Sociaal Werk
Zorg.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@natuurenmilieuoverijssel.nl of via
038-425 0960.
Je motivatie en cv kun je sturen naar Natuur en Milieu Overijssel, t.a.v. mevr. Daniëtte
Kisjes, kisjes@natuurenmilieuoverijssel.nl. Op 6 mei maken we een eerste selectie, dus
ontvangen we je sollicitatie graag vóór 3 mei.

