
 
 

Stichting Utrecht Natuurlijk zoekt 

Gastvrouwen en -heren 

voor de boerderijwinkels en terrassen 

(minimaal 1 keer per week en 2 keer per maand een weekenddag) 

 

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. 

Op veel van onze locaties is een boerderijwinkel met terras te vinden waar verse en lokale 

producten te koop zijn. Kijk voor het overzicht en meer informatie op 
www.utrechtnatuurlijk.nl/winkelsenterras.  

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 

• Als gastvrouw of gastheer van de boerderijwinkels en -terrassen ben je het aanspreekpunt 
voor bezoekers aan de locatie(s) van Utrecht Natuurlijk.  

• Je bent enthousiast en weet dit over te dragen op de bezoekers (jong en oud). 

• Je weet waar Utrecht Natuurlijk voor staat en vindt het leuk om bezoekers te informeren 

en service te verlenen. 
 

Je beschikt over: 

• Sociale en communicatieve vaardigheden 

• Een flinke dosis enthousiasme 

• Je kunt hygiënisch werken 

• Oog voor detail 

• Overzicht om groepen te ontvangen en te begeleiden 

• Aansturende kwaliteiten (vrijwilligers begeleiden) 

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


 

• Ervaring in de horeca is een pré 
 

Je bent: 

• Gepassioneerd als het gaat om werken met lokale en biologische producten 

• Flexibel 

• Stressbestendig 

• Klantvriendelijk en servicegericht 

• Minimaal 1 keer per week beschikbaar 

• Minimaal 2 keer per maand een weekenddag beschikbaar 

• Woonachtig in Utrecht of omstreken 
 

Arbeidsvoorwaarden 

• We volgen de cao Vermo. De functie is ingeschaald in schaal 3 van de cao Vermo. 

• Je neemt deel aan pensioenfonds ABP. 

• Je krijgt een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (0-urencontract) 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, neem dan contact op met Kim van 

Veenendaal, coördinator boerderijwinkels en terrassen, telefoonnummer 06 38 85 71 74, of via 
kim.van.veenendaal@utrechtnatuurlijk.nl. 

mailto:kim.van.veenendaal@utrechtnatuurlijk.nl
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