Kun jij jouw enthousiasme voor dieren overbrengen op kinderen? Vind je het leuk om bezoekers
bijzondere weetjes te vertellen en hen te betrekken bij de Stadsboerderij?
Stichting Utrecht Natuurlijk zoekt voor Steede Hoge Woerd in Leidsche Rijn een

Dierverzorger/Publieksmedewerker dieren (m/v)
(32 uur per week)
Op onze vijf steedes en vier stadstuinen, verspreid over de stad Utrecht, brengen we jong en oud in
contact met natuur. Ontmoeten, recreëren, werken, leren en experimenteren gaan er hand in hand.
Steedes zijn natuur- en milieu-educatiecentra met een stadsboerderij en stadstuin en soms een
speeltuin en horeca. Samen met de Utrechters werken we aan een groene, leefbare en duurzame
stad. We bieden aan leerlingen van de basisscholen in Utrecht een uitgebreid lesprogramma. We
stimuleren participatie van wijkbewoners. En we werken samen met een groot aantal
(maatschappelijke) organisaties om initiatieven, wensen en ideeën mogelijk te maken die bijdragen
aan een groen en leefbaar Utrecht.
Meer informatie over onze organisatie, activiteiten en projecten kun je vinden op onze website
www.utrechtnatuurlijk.nl.
Als dierverzorger maak je deel uit van een gebiedsteam met de educatiemedewerker,
locatiemedewerkers ‘groen’ en ‘dierverzorging’ en vrijwilligers, ondersteund door een adviseur uit
het team P&E en aangestuurd door een locatiecoördinator. Met je collega-dierverzorgers van de
andere steedes overleg je regelmatig over organisatiebrede aspecten van je werk en de invulling en
verdere ontwikkeling van de functie.

De functie
•
•
•
•

Je verzorgt de dieren en hun leefomgeving;
Je bent er voor bezoekers en klanten door (onder meer) hen te betrekken bij het verzorgen van
de dieren en activiteiten te organiseren;
Je begeleidt stagiaires en verzorgt lessen op de boerderij voor het basisonderwijs;
Je draagt mede zorg voor de boerderij door mee te werken aan het onderhoud van de tuinen en
het terrein.

Je beschikt over:
•
•
•

Werk- en denkniveau: MBO 4, vakspecifieke opleiding op het gebied van dierverzorging;
Ervaring als dierverzorger;
Plezier in de omgang met bezoekers en kinderen.

Je bent:
•
•
•

een doener die werk ziet liggen en van nature graag de handen uit de mouwen steekt;
een teamspeler die het zo nodig ook zelfstandig prima redt;
klantvriendelijk en service- en resultaatgericht;

•
•
•
•
•

communicatief sterk;
goed in plannen en organiseren;
bereid op onregelmatige tijden te werken (ook in het weekend);
deskundig, creatief, verbindend, toonaangevend en ondernemend (onze kernwaarden);
enthousiast voor de doelstelling en activiteiten van Utrecht Natuurlijk.

Arbeidsvoorwaarden
•

•
•

We volgen de rechtspositieregeling van de gemeente Utrecht. Je salaris is afhankelijk van
opleiding en werkervaring en bedraagt maximaal € 2.729 (schaal 6, niveau januari 2018) bruto
per maand bij een volledige werkweek van 36 uur.
Je neemt deel aan pensioenfonds ABP.
Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van één jaar met mogelijkheden tot
verlenging.

Solliciteren
Als de functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, mail dan je sollicitatiebrief met cv voor 19
september naar vacatures@utrechtnatuurlijk.nl, t.a.v. Hans Kraaijkamp, locatiecoördinator Steede
Hoge Woerd.
Voor meer informatie over de functie kun je bellen naar telefoonnummer 030-7533800, je wordt dan
doorverbonden met een collega van Steede Hoge Woerd.

