
 
 

Stichting Utrecht Natuurlijk zoekt een 

Locatiecoördinator stadsboerderij Griftsteede (m/v) 

(32 - 36 uur per week) 

 

Utrecht Natuurlijk brengt jong en oud in contact met natuur. Onze vijf stadsboerderijen en zes 
stadstuinen zijn natuureducatie centra waar Utrechters van alle leeftijden kunnen leren, recreëren, 

spelen, werken, initiatieven ontplooien en elkaar ontmoeten. Wij organiseren activiteiten, 
cursussen en evenementen. We bieden de leerlingen van het basisonderwijs een uitgebreid 

natuureducatie programma. We laten zien hoe mooi en waardevol de natuur is, hoe we leven met 
dieren, hoe het verbouwen van gewassen en tuinieren ons leven verrijkt en hoe we daarmee ook 

kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld. Een groot aantal (maatschappelijke) organisaties 
levert een incidentele of structurele bijdrage aan het programma op onze locaties. Zo dragen we 
samen met de Utrechters bij aan een groene, leefbare en duurzame stad. 

We, dat zijn ca 85 medewerkers en ca 150 vrijwilligers, werken in locatieteams vanuit de vijf 
stadsboerderijen en ondersteunen de uitvoering van ons programma met een bedrijfsbureau en 

facilitaire ondersteuning. Op onze stadsboerderijen wordt iedere dag van het jaar gewerkt en deze 
zijn 6 dagen per week geopend voor publiek. 

Als locatiecoördinator geef je leiding aan een locatieteam van publieksmedewerkers dier, 

educatiemedewerker, recreatiemedewerker, programmamaker, locatiemedewerkers ‘groen’ en 
‘dierverzorging’, medewerkers boerderijwinkel en -horeca en vrijwilligers. Met je vier collega-

locatiecoördinatoren en het MT (directeur, hoofd Programma en hoofd Bedrijfsvoering) vorm je het 

Management-Overleg en ben je medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitdragen en 
implementeren van missie, visie, strategie en beleid van Utrecht Natuurlijk en voor het realiseren 
van de strategische doelen die daaruit voortkomen. 

Meer informatie over onze organisatie, activiteiten en projecten kun je vinden op onze website 
www.utrechtnatuurlijk.nl. Hier vind je ook ons beleidsplan 2020 – 2023 en ons werkplan 2021. 

 

De functie 

• Je geeft op een inspirerende, verbindende en ontwikkelingsgerichte manier leiding aan je 

team. Daarbij werk je volgens de uitgangspunten van ons personeelsbeleid en met de 
instrumenten die daarbij horen. 

• Je bent verantwoordelijk voor het programma en beheer van de stadsboerderij Griftsteede 
en de bijbehorende stadstuin Plutodreef. Je ziet toe op een goede planning, werkverdeling 

en bezetting, bewaakt en bevordert een goede balans tussen draagkracht en draaglast bij 

medewerkers.  

• Je draagt zorg voor het vertalen van het UN-beleidsplan en UN Jaarplan naar een jaarplan 

voor jouw team, met concrete en haalbare doelen en activiteiten. 

• Je draagt met jouw team bij aan de kwalitatieve en innovatie ontwikkeling van het 

programma van Utrecht Natuurlijk en de ontwikkeling van onze locaties naar wijkgerichte 
natuureducatiecentra. 

http://www.utrechtnatuurlijk.nl/
https://www.utrechtnatuurlijk.nl/werkplan/
https://www.utrechtnatuurlijk.nl/werkplan/


 

• Je bent medeverantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van contacten in het 
eigen werkgebied met netwerkpartners en stakeholders.  

• Je draagt zorg voor een kostenbewuste en ondernemende exploitatie van de 

stadsboerderij en bijbehorende stadstuin.  
 

Je beschikt over: 

• Werk- en denkniveau: tenminste HBO. 

• Aantoonbare ervaring met leidinggeven, budgetverantwoordelijkheid en het zorgvuldig 

uitvoeren van personeelsprocessen. 

• Praktische kennis van locatiebeheer en werkzaamheden die daarmee van doen hebben. 

• Kennis of affiniteit met actuele ontwikkelingen en thema’s op het gebied van natuur, 
biodiversiteit, klimaatadaptie, tuinieren, dierhouderij, natuurrecreatie en natuureducatie. 

• Visie op de rol van een NME-organisatie en de toegevoegde waarde van onze locaties in de 
stad. 

• Relevant netwerk, of kennis van relevante netwerken in Utrecht. 
 

Je bent: 

• Iemand die praktisch werk en calamiteiten oplossen graag afwisselt met leidinggeven en 
locatieontwikkeling. 

• Gestructureerd, sterk in organiseren en in staat om beslissingen te nemen. 

• Deskundig, creatief, verbindend, toonaangevend en ondernemend (onze kernwaarden). 

• Omgevingsbewust, ziet kansen en weet die te benutten. 

• Klant-, service- en resultaatgericht. 

• Bereid op onregelmatige tijden te werken. 

• Woonachtig in Utrecht of omstreken. 
 

Arbeidsvoorwaarden 

• We volgen de cao Vermo. Je salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring en 
bedraagt minimaal € 2.973 en maximaal € 4.494 bruto per maand (schaal 10, peildatum 1 

oktober 2020) bij een volledige werkweek van 36 uur. 

• Je neemt deel aan pensioenfonds ABP. 

• Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van één jaar. Bij goed functioneren en 

beschikbare formatie wordt deze verlengd. 
 

Solliciteren 

Als de functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, mail dan je sollicitatiebrief met cv vóór 

maandag 8 maart 2021 aan Stichting Utrecht Natuurlijk, t.a.v. Rob Nillezen, directeur, naar 
vacatures@utrechtnatuurlijk.nl.  

De sollicitatieprocedure bestaat uit twee rondes. De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt 

plaats op dinsdag 16 maart. De tweede ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op dinsdag 23 

maart. Als je doorgaat naar de tweede ronde vragen we je om een casus uit te werken en daarover 
een presentatie te houden. 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Rob Nillezen, directeur, 
telefoonnummer 06 24732128, of via rob.nillezen@utrechtnatuurlijk.nl. 

mailto:rob.nillezen@utrechtnatuurlijk.nl
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