Vrijwilligersvacature

Coördinator weidevogelgroep
07 februari 2019

ALGEMEEN
Word jij de nieuwe vrijwillige coördinator van een weidevogelgroep? De vrijwilligers in een regio zijn
georganiseerd in een lokale weidevogelgroep die in het voorjaar het land van een boer op gaan om de
weidevogels die daar broeden te beschermen. In Utrecht zijn er 13 groepen actief.
Coördinator
Ieder groep heeft een bestuur met 1 of 2 coördinatoren. Als weidevogelcoördinator ben jij de spin in het
web van de vrijwilligersgroep. Je ondersteunt de vrijwilligers tijdens het broedseizoen van de weidevogels.
Denk hierbij aan een start- en slotavond, contact met de boeren, overleg en kennisuitwisseling met de
andere weidevogelcoördinatoren en begeleiding van je nieuwe vrijwilligers. Met de provinciale coördinator
van Landschap Erfgoed Utrecht communiceer je over de voortgang. Als coördinator werk je intensief
samen met de vrijwilligers, de boeren, met het agrarisch collectief en de provinciale weidevogelcoördinator
van Landschap Erfgoed Utrecht. Je wordt ingewerkt door de huidige coördinator. Daarnaast ga je natuurlijk
zelf het veld om de weidevogels te beschermen.
Taken van een weidevogelcoördinator:
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiseren van start- en slotavond voor je eigen groep.
Coördineren van de planning van vrijwilligers.
Aanspreekpunt vrijwilligers van je groep.
Organiseren materialen voor de weidevogelbescherming, i.s.m. Landschap Erfgoed Utrecht.
Organiseren van de ondersteuning van nieuwe vrijwilligers tot zelfstandige vrijwilligers.
Communiceren met de provinciale coördinator over de voortgang van het weidevogelseizoen.
Meedenken over de toekomst van de weidevogelbescherming.
Organiseren van het vastleggen van de gegevens tijdens het seizoen.

Wat wij vragen aan competenties en beschikbaarheid:
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt kennis van weidevogels of bent bereid je kennis hierover te vergroten.
Je hebt oog voor de verschillende belangen tussen weidevogels, boeren en vrijwilligers.
Je bent bereid de beginnerscursus weidevogelbescherming te volgen.
Je bent gedurende voorjaar (februari – mei) minimaal 8 uur per week beschikbaar.
Je beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden en hebt een probleemoplossende instelling.
Je weet mensen te motiveren, begeleiden en enthousiasmeren.
Je woont (bij voorkeur) in de buurt van het weidevogelgebied.

Wat bieden wij:
•
•
•
•
•
•

Begeleiding tijdens het seizoen van ervaren coördinatoren /adviseurs en de provinciale coördinator.
Een beginnerscursus weidevogelbescherming.
Een veldgids met foto’s van de nesten van verschillende weidevogels.
Cursus digitaal weidevogelbeheer voor het registreren van nesten.
Jaarlijkse vrijwilligersdag van Landschap Erfgoed Utrecht.
Digitale nieuwsbrief vrijwilligers, 3 keer per jaar.

Geïnteresseerd of vragen? Neem dan contact op met vrijwilligerswerk@landschaperfgoedutrecht.nl
of tel. 030-2205534.
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