Aardbalans zoekt versterking

Aardbalans ― leren geven om aarde, mens en leven
Aardbalans is een ideëel bedrijf dat staat voor leren geven om aarde mens en leven. Wij doen
dat door middel van een bibliotheek, excursies, cursussen en natuurexpressie. We richten ons
vooral op mensen die in onderzoek, beleid, beheer, educatie of recreatie bezig zijn met natuur, cultuurhistorie en heemkunde, of dat nu als vrijwilliger is of als beroepskracht. Maar de
activiteiten staan open voor alle geïnteresseerden, zowel personen, bedrijven als instellingen.
Aardbalans is een bedrijf zonder winstoogmerk. Vanwege uitbreiding van ons activiteitenaanbod zoeken wij versterking.
Aardbalans heeft momenteel een vrijwilligersfunctie voor:
					
illustrator
Uw taken
- vervaardigen van zwart-wit tekeningen van representatieve organismen van soortgroepen
- vervaardigen van educatieve detailtekeningen van onderdelen van organismen
- vervaardigen van zwart-wit tekeningen van natuurlijke patronen en processen
- vervaardigen van biotooptekeningen in zwart-wit
- vervaardigen van ondersteunende tekeningen als cartoons en strips
- tussentijds evalueren in samenspraak met het hoofd educatie
Uw profiel
- minimaal MBO werk- en denkniveau (bij voorkeur tekenvakopleiding/kunstopleiding)
- vertrouwd met verschillende tekentechnieken en met verschillende tekenstijlen
- wetenschappelijk correct kunnen tekenen maar met eigen artisticiteit
- klantgericht
- kritisch kunnen meedenken
- affiniteit met de Nederlandse natuur en bereidheid daar meer kennis van op te doen
- kennis van natuurwetenschappelijk illustreren strekt tot aanbeveling
Ons aanbod
- platform om de eigen illustraties en kwaliteit te etaleren
- aantrekkelijke opdrachten met veel ruimte voor eigen inbreng
- vrijwilligerscontract voor de duur van 1 jaar (verlenging mogelijk), na proeftijd van 1 maand
- een jaar gratis toegang tot de KennemerNatuurBibliotheek
- korting op alle activiteiten van Aardbalans
- werktijden in overleg
Meer informatie
Jan-Willem van Velzen, 023-5317756, info@aardbalans.nl
Zie ook onze website: www.aardbalans.nl
Sollicitaties graag vóór 1 juli richten aan:
J.W. van Velzen, Brouwersstraat 57, 2013 WG Haarlem
Sollicitaties bij voorkeur per e-mail: info@aardbalans.nl
De gesprekken staan gepland voor de tweede week van juli.

