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Het Zaans Natuur & Milieu 
Centrum (ZNMC) is een 
brede organisatie die uit de 
volgende onderdelen be-
staat: 
* Stadsboerderij Darwinpark 
* Natuurmuseum E.Heimans 
* Biologisch Lescentrum
* Schooltuinen Zaandam 
* Heemtuin Zaandam
* Natuurspeelplaats Darwin-
park

Het ZNMC voert educatieve 
en recreatieve taken uit en 
bereikt daarmee jaarlijks 
ruim 150.000 mensen. We 
hebben contact met alle 
Zaanse basisscholen. Het 
ZNMC verzorgt educatie op 
het gebied van natuur, milieu 
en duurzaamheid. Jaar-
lijks bereiken wij meer dan 
25.000 Zaanse leerlingen. 

De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door een hecht 
team van negen betaalde 
medewerkers (6,5 fte). 
Daarnaast worden we onder-
steund door circa 80 vrijwil-
ligers. 

In 2023 verhuist het ZNMC 
naar een nieuw (volledig cir-
culair) gebouw. In dit nieuwe 
gebouw komt een horeca-
voorziening, kinderopvang 
en een groter vernieuwd 
natuurmuseum. Op deze 
nieuwe locatie zullen we 
onze taken nóg beter kun-
nen uitvoeren. 

Het Zaans Natuur en Milieu Centrum zoekt een 

Educatief medewerker 
(16 tot 24 uur per week)

Ingangsdatum: augustus/september 2022

De functie
Samen met jouw collega’s bepaal je het jaarlijkse educatie-aanbod 
van het ZNMC. Je onderhoudt regelmatig contact met Zaanse 
scholen. Je geeft op vakkundige, enthousiaste wijze uitvoering 
aan lessen, excursies en publieks- en brede schoolactiviteiten. Het 
beheer van de museumcollectie hoort eveneens tot jouw taken. 
Het natuurmuseum is jouw basis werkplek.  

Wij vragen
De educatief medewerker die wij zoeken:
•	 heeft didactische kwaliteiten en is in staat schoolklassen te 

begeleiden;
•	 is communicatief zeer vaardig;
•	 werkt goed in teamverband met collega’s en vrijwilligers;
•	 heeft een brede algemene kennis, met name op het gebied 

van natuur, milieu en duurzaamheid;
•	 werkt en denkt op minimaal mbo-niveau;
•	 heeft	affiniteit	met	museale,	natuur-historische	objecten;
•	 werkt graag mee aan de nieuwe ontwikkelingen die binnen 

onze organisatie plaatsvinden;
•	 onderhoudt contact met relevante partners;
•	 is energiek en jong van geest. 

Wij bieden
Je gaat aan de slag op een van de mooiste plekken van de Zaan-
streek en werkt samen met leuke enthousiaste collega’s. Het 
ZNMC is een professionele organisatie waar werkplezier hoog in 
het vaandel staat. Je kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden 
(cao Sociaal Werk). Je wordt ingedeeld in salarisschaal 6 of 7, af-
hankelijk van opleiding, kennisniveau en ervaring. In de toekomst 
is uitbreiding van het aantal uren mogelijk. 

Reageer
Ben je geïnteresseerd geraakt? Stuur dan een motivatiebrief en 
CV vóór dinsdag 19 april 2022 naar p.laport@znmc.nl onder ver-
melding van “vacature educatief medewerker”.

Procedure
Gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats in de 
eerste week van mei. Aanstelling geschiedt per half augustus. 
Vóór dat moment betrekken we je graag al bij de samenstelling 
van het nieuwe educatieve jaaraanbod. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op onze website (www.
zaansnatuurmilieucentrum,nl) of bel Paul Laport: 075-6312020


