CURRICULUM VITAE
Personalia
Naam
Voornaam
Email
Rijbewijs

: Eikelenboom
: Patricia
: forpatries@hotmail.com
: Ja, automaat

Profiel
In mijn werk ben ik een sociaal dier, een creatieve geest met een zeer groen hart, een denker die de
handen uit de mouwen wil steken. Ik ben idealistisch en ik wil graag mijn kennis en kunde in zetten
voor een duurzame eerlijke wereld, een wereld waar we elkaar helpen en van elkaar leren.

Relevante werkervaring
april 2014 – aug. 2015 : Milieudefensie Amsterdam
Functie
: achterban medewerker Allemaal Lokaal team Voedsel
Taakomschrijving
: verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten, bijeenkomsten en
evenementen in samenwerking met vrijwilligers, het uitwerken van een
achterbanstrategie, coachen van vrijwilligers, het geven van presentaties,
nieuwe contacten leggen en onderhouden, projectmatig werken, samen met
team de campagne kenbaar, zichtbaar en groot maken, advies geven m.b.t.
beleid, inzet materialen, communicatie, budget beheren en zaken begroten.
mei 2013- juni 2013
Functie
Taakomschrijving

: Rijn IJssel college Arnhem
: tijdelijke docent Duurzaamheid, zpper Be-leef de Natuur http://be-leefdenatuur.nl/
: gastdocent Duurzaamheid, les ontwikkeld en gegeven over
Monsanto en GMO voedsel, pedagogisch en inhoudelijk ondersteunen bij
lessen en presentaties over programma “Frisse scholen” aan opleiding MBO
Bouw.

februari 2013- mei 2013 : Helicon Apeldoorn
Functie
: tijdelijke docent Activiteitenbegeleiding Natuur en Welzijn, zzper
Taakomschrijving
: doceren, lesmateriaal ontwikkelen en aanpassen, studenten coachen in de
les, overleggen met team, samenwerken met collega’s, verslagen nakijken,
toetsen maken, gecommitteerde e.d.
jan. 2010 – jan. 2013
Functie
Taakomschrijving

: KION te Nijmegen
: Pedagogisch medewerker BSO Quinto
: Op een zorgzame, opvoedkundige manier omgaan met kinderen van 4- 12
jaar. Activiteiten programmeren met vooral het oog op buitenactiviteiten.

sept.2008 – sept. 2009 : Kinderopvang Skar te Arnhem
Functie
: Teamcoördinator 2 BSO locaties en 2 lunchclubs.
Taakomschrijving
: Het zorgen voor ondersteuning van de teams op de locaties.
juli 2006 – jan. 2008
Functie
Taakomschrijving

: Sawadee Reizen te Amsterdam
: Reisbegeleidster
: Met groepen volwassen en met hun kinderen door Peru reizen en activiteiten
organiseren, trekkingstochten door de bergen en jungle, vertalen,
probleemoplossend werken, mensen animeren en budget beheren

juni 2003 – mei 2006
Functie

: Greenpeace Nederland te Amsterdam
: Werver/Teamcaptain

Trainingen/workshops
2015 feb-juni
: Organizing, Harvard Kennedy school te USA
2013
: Eetbare planten herkennen
Vrijwilligerswerk
feb. 2013- heden
Taakomschrijving

: Natuurmuseum Nijmegen
: vrijwilliger Veldlessen en ondersteuning activiteiten van diverse doelgroepen.

aug. 2013- februari 2014 : Milieudefensie
Taakomschrijving
: Campagne Coördinator Tafelen met…een fondsenwervend-event op
gebied van duurzaam voedsel organiseren in 2014.
April 2004 – mei 2007
Taakomschrijving

: Greenpeace Nederland te Amsterdam
: Kinderen begeleiden, voorlichting geven, coördinator lokale groep.

Stage ervaring
Sept.2011- juni 2012
Januari- juni 2011
Sept.2004 – Juli 2005

:MBO Helicon Apeldoorn
: VMBO en VMBO-T Mondial college Streekweg en Energieweg
: NGO Inca - Educa te Cusco, Peru

Opleidingen
2010-2012
Opleiding
Instelling
Richting
Diploma

: Leraar Gezondheidszorg en Welzijn (HBO)
: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, faculteit Educatie.
: Docente MBO Welzijn
: behaald juli 2012

2002 -2006
Opleiding
Instelling
Richting
Diploma
Extra :

: Culturele en Maatschappelijke Vorming (HBO)
: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij
: Vormingswerk en Volwassen-educatie met Audio Visuele Vorming
: Behaald in juni 2006
Module bij de KUN genaamd; Milieu, Vrede en Duurzame ontwikkeling.

1997 – 2000
Instelling
Richting
Diploma

: MBO
: AOC-Oost (voorheen AGRON) te Twello
: Veehouderij met de differentiatie dierverzorging
: Ja

1993 – 1997
Instelling
Diploma

: VMBO
: AOC-Oost (voorheen AGRON) te Twello
: Ja

Talenkennis : Spaans goed, Engels goed, Duits redelijk
Computer ervaring o.a:

Hobby’s : Permacultuur, fotografie, yoga, wandelen, fietsen, natuurreizen

