De Raad van Toezicht van het Zaans Natuur en Milieu Centrum zoekt, in verband met
pensionering van de huidige directeur, een gedreven, enthousiaste en verbindende

Directeur
(32 uur per week)
Ingangsdatum: september 2019

Thijssestraat 1, 1504 LB Zaandam

Sinds 1993 beheert het Zaans
Natuur & Milieu Centrum in
opdracht van de gemeente
Zaanstad:
* De Stadsboerderij
* Het Natuurmuseum
* De Schooltuinen
* De Heemtuin
Met educatieve en recreatieve
activiteiten worden via
genoemde voorzieningen
jaarlijks ruim 150.000 mensen
bereikt, waaronder veel
(school)jeugd.
Het ZNMC speelt als een
educatief actieve organisatie
een nadrukkelijke rol in het
gemeentelijk natuur- en
milieubeleid en het
duurzaamheidsprogramma.
De vaste personeelsbezetting
van het ZNMC is 6,8 fte en
wordt ingevuld door 9
medewerkers. Om het ZNMC
goed te laten functioneren,
worden op meerdere disciplines
vrijwilligers ingezet.
Op dit moment maakt het
ZNMC gebruik van 80
vrijwilligers, die gezamenlijk
12.000 mensuren aan de diverse
ZNMC voorzieningen besteden.
Met het oog op een duurzame
toekomst voor genoemde
voorzieningen zijn directie en
Raad van Toezicht van het
ZNMC, in nauw overleg met de
Gemeente Zaanstad, gestart
met het ontwikkelen van een
toekomstbestendig ZNMC.
Onderdeel daarvan is het
realiseren van een nieuw te
bouwen centrum inclusief een
natuurspeelplaats.

De functie
Als directeur vertaal je het bedrijfsplan en de ambities van het ZNMC in concrete doelen
en resultaten. Je bent in staat om samen met je team de ambities waar te maken op het
gebied van natuur- en milieueducatie, duurzaamheid en publieke- en maatschappelijke
doelstellingen zoals de schooltuinen, de heemtuin en het natuurmuseum.
Je begeleidt veranderingen, implementeert deze in de organisatie en voert evaluaties uit.
Je geeft effectief leiding aan de medewerkers binnen je team en zet efficiënt middelen in
binnen de toegekende budgetten. Bij de inzet van medewerkers hou je rekening met de
afzonderlijke kwaliteiten van de medewerkers en het organisatiebelang. Je toont
empathie naar en je faciliteert medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling.
Je bent verantwoordelijk voor de financiën, de planningen en budgetteringen binnen de
planning- en control cyclus van het ZNMC.
Je stelt op basis van de programmabegroting de jaarlijkse uitvoeringsplannen op.
Je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het profiel
Wij zoeken een nieuwe directeur met de volgende eigenschappen:
• Een inspirerend en verbindend leider, zowel voor het team van medewerkers als
voor onze vrijwilligers
• Qua leeftijd de belichaming van verjonging binnen het ZNMC
• Contactuele eigenschappen, natuurlijk leiderschap, verandermanager
• Gevoel voor commercie, maar ook ‘iets’ hebben met een waarde gestuurde
organisatie, met het onderwijs en met vrijwilligers(-werk)
• Breed, algemeen kennisniveau met interesse voor/of affiniteit met natuur, milieu en
duurzaamheid, hbo werk- en denkniveau
• Een netwerker met oog voor publiciteit, politiek-bestuurlijke en juridische
verhoudingen en de samenwerking zoekt met Zaanse natuur- en milieuorganisaties
• Een bestuurder met ondernemersgeest, die in een nieuw te bouwen centrum
inspeelt op de veranderende tijdgeest, de financiële en maatschappelijke basis van
het ZNMC weet te moderniseren en initiatieven ontplooit op het gebied van
fundraising

Het Zaans Natuur en Milieu Centrum biedt
Een inspirerende werkomgeving binnen een ambitieuze organisatie. Werken met leuke
collega’s, binnen een team van professionals en vrijwilligers waar ook plezier hoog in het
vaandel staat! Een uitdagende functie waarin je al je talenten kwijt kunt. Goede
arbeidsvoorwaarden, salarisschaal 12 volgens de CAO Welzijn, een ruime vakantieregeling
en een eindejaarsuitkering.

Is je interesse gewekt?
Stuur je motivatiebrief en CV vóór 29 maart 2019 naar e.hoorn6@upcmail.nl
t.a.v. Voorzitter Raad van Toezicht ZNMC, Eric Hoorn o.v.v. vacature directeur ZNMC

Procedure
Brievenselectie - 4 april. Eerste ronde: presentaties van 5 kandidaten - 8 t/m 18 april.
Tweede ronde: gesprekken met 2 kandidaten - 6 en 7 mei. Definitieve keuze: 8 mei.

Meer informatie
Op www.zaansnatuurmilieucentrum.nl vind je meer informatie over het ZNMC.
Ook kan er contact opgenomen worden met de voorzitter van de Raad van Toezicht,
Eric Hoorn, Telefoon: 06 – 4230 8138
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

