Beheermedewerker/ assistent-trainer (24-40 uur)
Wie zijn wij?
Cursus Centrum Groen is een jonge en snelgroeiende onderneming. Wij zijn gespecialiseerd in het
trainen en opleiden van medewerkers die in het ‘groen’ werken, zoals bos- en natuurbeheerders,
groenvoorzieners, hoveniers etc. Daarnaast voeren wij in opdracht van diverse organisaties het
bosbeheer uit. Wij werken voor diverse klanten: van particulieren en bedrijven tot
overheidsinstanties, vanuit een prachtige locatie op de Veluwe tussen Arnhem en Ede.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een enthousiaste beheermedewerker/assistent-trainer
die ons helpt om Cursus Centrum Groen verder vorm te geven en te laten groeien. Als
beheermedewerker/assistent-trainer heb je affiniteit met de verschillende ‘groene’ vakgebieden
waarin Cursus Centrum Groen werkt.
Wat ga je doen?
Jouw taken als beheermedewerker/assistent-trainer bestaan onder meer uit:
• Beheer terrein van ons cursuscentrum bij Planken Wambuis en binnenkort op onze nieuwe
locatie een paar kilometer verderop
• Beheer van alle oefenobjecten voor de verschillende cursussen
• Gebouw en gereedschap organisatie
• Voorbereiding cursussen door gestandaardiseerde projectbeschrijvingen van oefenlocaties
• Blessen, meten voor projecten natuurontwikkeling
• Beheer van in beheer zijnde bossen
• Administratieve ondersteuning
• Het ondersteunen van trainers op het cursuscentrum alswel op locatie bij diverse trainingen.
• Afhankelijk van je eigen expertise en ervaring kunnen andere verantwoordelijkheden worden
toegevoegd.
Als beheermedewerker/assistent-trainer bij Cursus Centrum Groen:
• kun je goed plannen en organiseren
• kun je goed communiceren en omgaan met doelgroepen op verschillende niveaus
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heb je ervaring en/of een MBO niveau 4 opleiding gevolgd in de groene sector
ben je bereid om cursussen te volgen om bepaalde vereiste certificaten te behalen
ben je flexibel inzetbaar (overdag en/of ’s avonds of op zaterdagen)
ben je in het bezit van je rijbewijs

Wat bieden wij?
Bij Cursus Centrum Groen vind je een leuke en afwisselende baan in een prachtige en inspirerende
omgeving. Wij bieden jou een marktconform salaris en prettige secundaire arbeidsvoorwaarden, die
passen bij jouw ervaring. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het volgen van een opleiding of
cursus. We helpen jou graag verder om te groeien in het vak!
Heb je interesse?
Stuur uiterlijk 15 april 2021 jouw reactie en cv naar: info@cursuscentrumgroen.nl. Wij zijn benieuwd
naar jouw motivering en zien uit naar een eerste kennismaking. Wil je meer informatie of heb je
vragen? Neem dan contact op met Erik Hesselink via 06 39561278 of info@cursuscentrumgroen.nl.
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