Vacature
Vrijwilliger stichting Apenheul
Apenheul is een prachtig, groen dierenpark in Apeldoorn. Jaarlijks beleven zo’n 500.000 bezoekers
hier een onvergetelijke dag uit. Tussen de loslopende apen leren ze meer over de apen en hun
soortgenoten in het wild. Zo stimuleren we liefde voor dieren en natuur. In Apenheul werken zo’n
100 vaste medewerkers, die in ons geopende seizoen worden bijgestaan door veel tijdelijke
krachten. Maar er zijn nog meer mensen die heel belangrijk zijn voor Apenheul: onze vrijwilligers.
Zij zetten zich onbetaald, maar met hart en ziel, in voor ons park.
In Apenheul werken 70 educatieve vrijwilligers. Ieder jaar ontvangen zij vele duizenden bezoekers
van Apenheul tijdens diverse educatieve activiteiten. Maar zij verwelkomen ook gasten van onze
congreslocatie De St@art. Voor alle geboekte rondleidingen wordt een vergoeding betaald, die
volledig ten goede komt aan het Apenheul Natuurbehoudfonds.
Wat doe je als vrijwilliger in Apenheul?
Als gids draag je bij aan de doelstellingen van Apenheul: natuureducatie en natuurbehoud. Dat doe je
door het geven van rondleidingen aan groepen bezoekers en door het uitvoeren van educatieve
activiteiten in het park, zoals het bemensen van een informatiestand.
De opleiding
Om vrijwilligerswerk voor Apenheul te kunnen doen, willen we je de nodige kennis meegeven.
Daarvoor krijg je een interne opleiding, die verzorgd wordt door verschillende medewerkers van
Apenheul.
De opleiding bestaat uit twee delen:
1. In de eerste plaats wordt je opgeleid tot activiteiten-gids. Na deze opleiding kan je bij
educatieve infotafels voor zowel kinderen als volwassenen ingezet worden.
2. In de tweede module geven we meer verdieping op de kennis. Na het succesvol afronden van
deze module kan je rondleidingen geven in Apenheul.
De modules bestaan uit theorie- en praktijkdagen en worden gegeven op weekenddagen. Per
module ben je ongeveer 10 weekenddagen kwijt.
Wat wordt er van jou verwacht?
 Je bent vriendelijk, enthousiast, gemotiveerd, representatief en flexibel;
 Je hebt passie voor natuur en/of affiniteit met de doelstellingen van Stichting Apenheul;
 Je bent betrokken en gastgericht ingesteld;
 Je bezit goede communicatieve eigenschappen;
 Je kan uitstekend met kinderen (en hun ouders) omgaan;
 Je bent een doener;
 Je bent in staat om zelfstandig te werken, maar functioneert ook goed in een groep;
 Je woont in (de omgeving van) Apeldoorn.
Daarnaast vragen wij:
 Een inzet van minimaal 2 dagdelen per maand (+/- 3 uur per keer). We spreken dus over
vrijwilligerswerk, maar wel met duidelijke afspraken.
 Aanwezigheid op gidsenbijeenkomsten. Deze vinden ongeveer om de 6 tot 8 weken in de
avond plaats. Op zo’n bijeenkomst worden de vrijwilligers op de hoogte gebracht van nieuws
over de dieren en educatieve gebeurtenissen. We achten deze avonden zeer belangrijk voor
het contact tussen Apenheul en de vrijwilligers, maar ook voor de vrijwilligers onderling.

Wat vind je bij ons?
 Een sprankelend bedrijf met gepassioneerde, enthousiaste medewerkers en vrijwilligers;
 De mogelijkheid om bij te dragen aan de doelstellingen van Stichting Apenheul en dus een
betere wereld;
 Een leuke opleiding die bestaat uit theorie- en praktijkdagen, waarin je kennismaakt met
Apenheul en natuurlijk met de apen;
 Jaarlijks een gidsenexcursie naar een andere dierentuin in binnen- of buitenland;
 Het hele seizoen gratis toegang tot Apenheul;
 Een aantal leuke evenementen per jaar speciaal voor onze medewerkers en vrijwilligers;
 Een kleine reiskostenvergoeding.
Je bent overtuigd?
Stuur dan een e-mail met je gegevens en motivatie naar w.cieremans@apenheul.nl. Na ontvangst
nodigen wij je uit voor een informatie-/kennismakingsgesprek.

