Onze Bloemenpluktuin zoekt versterking!
Aan de rand van Haren, grenzend aan een prachtig
natuurgebied, ligt Ecologische Zorgboerderij De Mikkelhorst. Op dit unieke leer-werkbedrijf met
dagbesteding werken mensen met een beperking of specifieke hulpvraag. Zij werken samen met
onze betrokken begeleiders en vrijwilligers in een veilige omgeving. Afhankelijk van hun wensen en
vaardigheden, vinden zij een fijne werkplek in de tuin, de keuken, de theeschenkerij/winkel, op de
kinderboerderij of in ons kleurrijke atelier.
Wat ga je doen?
Voor deze vacature zijn we op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die het leuk vindt om samen
met onze vrijwilligers onze prachtige bloempluktuin te onderhouden. Je hebt verstand van tuinieren
en bent daarnaast een vrolijk en pro-actief persoon. Naast onze enthousiaste vrijwilligers werk je
nauw samen met onze vakspecialist. Samen maak je een plan en met de vrijwilligers en onze
deelnemers zorg je ervoor dat ons publiek in de zomermaanden volop boeketten kan plukken in onze
weelderige pluktuin.
Wat zijn de werktijden?
De vrijwilligers van de bloemenpluktuin werken op dinsdag- en donderdagochtend van 09:30 tot +/12:00.
Waarom past deze vacature bij jou?
- Tuinieren is jouw 2e natuur!
- Je bent pro-actief en ziet het werk liggen.
- Je vindt het leuk om je handen uit de mouwen te steken op een prachtige natuurrijke plek.
- Je bent sociaal betrokken, positief en verkeert in goede gezondheid.
- Je werkt met hoofd, handen en hart.
- Het geeft je voldoening om te werken voor een sociale organisatie.
- Je bent van onbetwist gedrag en kan dit aantonen met een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG), hier zijn geen kosten aan verbonden.
Wat doet de Mikkelhorst voor jou?
- We bieden je professionele begeleiding én mogelijkheid tot het volgen van cursussen.
- We bieden je een plezierige werkomgeving met veel waardering!
- Je bent verzekerd tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk.
- Tweemaal per jaar wordt je uitgenodigd voor een interessante vrijwilligersbijeenkomst.
- Je werkt voor een organisatie die in 2018 door de Provincie Groningen is uitgeroepen tot de
beste vrijwilligersorganisatie van de provincie in de categorie Zorg.
Hebben wij je enthousiast gemaakt? Neem dan gauw contact op met onze vrijwilligerscoördinator
Fafany Koopmans via f.koopmans@mikkelhorst.nl of bel naar 050-3168840.
Voor meer informatie over de Mikkelhorst verwijzen we je naar www.mikkelhorst.nl.

