Item: Dre004

MENTORAANBOD
Type mentorschap: Langdurend mentorschap
Aantal plaatsen: 1
Periode: per direct voor 12 maanden
Jachtveld provincie: Drenthe
Regio:
Omschrijving: kleinwild, schadebestrijding, reewildbeheer, predatorenbeheer
Onkostenvergoeding: € 400,Bemiddelingskosten: € 400,- (incl. BTW)

Toelichting:

Een unieke mogelijkheid voor een gemotiveerde startende jager. Anders kunnen we dit
mentoraanbod niet omschrijven. Deze mentor beschikt over een fraaie jachtgelegenheid in Drenthe.
Hij wil graag een enthousiast en gemotiveerd jongjager de gelegenheid bieden hem een jaar lang te
vergezellen en van zijn praktijkkennis en -ervaring te leren. Hij is zeer regelmatig in zijn veld te vinden
en zoekt ook een startend jager die gemotiveerd is alles uit deze unieke kans te halen. Verwacht dus
dat je wekelijk met hem mee kan! Gedurende je jaar met deze mentorjager kan je op alle vlakken van
jacht in Nederland ervaring opdoen, op het vlak van reewildbeheer, schadebestrijding,
ganzen/eenden en het bejagen van de vos. Verdere inlichtingen hierover kunnen telefonisch
ingewonnen worden via onderstaand telefoonnummer.
Verder is een stuk gemoedelijkheid en gezelligheid ook belangrijk voor deze mentor, maar zal hij
vanuit zijn mentorrol jou zeker ook helder en duidelijk aangeven wat hij van je verwacht. Je moet dus
ook wel open staan voor tips en kritiek. Alles uiteraard wel in constructieve zin en opbouwend
zonder elkaar af te branden. Je bent daar tenslotte om te groeien als jager.
Hij is ook regelmatig bezig met het nodige onderhoud aan veldinrichtingen zoals hoogzitten en
aanzitkarren. Ook met dat soort klusjes wordt verwacht dat je de handen uit de mouwen steekt. Heb
je zelf een hond is deze welkom en zal je mentor je graag helpen met de praktijktraining ervan.
Verder zal je wbe-activiteiten mee kunnen doen zoals gezamenlijke dagen op vos of gans. Jachtdagen
worden zowel doordeweeks als in het weekend ingepland, waarbij uiteraard ook rekening gehouden
zal worden met jouw agenda.
Nadrukkelijk geeft deze mentor ook aan dat dit mentorschap ook open staat voor cursisten van de
jachtcursus die naast hun theorie ook meteen met de praktijk bezig willen zijn. Kortom, een unieke
kans met zeer veel mogelijkheden in een landschappelijk gevarieerd en wildrijk gebied voor een
jongjager die ook alles eruit wil halen wat er in zit!

