
 
 

Stichting Utrecht Natuurlijk, Stadsboerderij Eilandsteede zoekt  

Speeltuinmedewerker (28 uur) 

voor bepaalde tijd t/m 31 oktober 2021 

 

Vind je het leuk om met kinderen en ouders te werken op een fijne groene plek?  
Wil je graag jouw creativiteit inzetten in de buitenlucht? 

 

Utrecht Natuurlijk bestaat uit vijf Steedes en zes stadstuinen, verspreid over de stad Utrecht. Hier 
brengen we jong en oud in contact met natuur. Ontmoeten, recreëren, werken, leren en 

experimenteren gaan er hand in hand met elkaar. 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 de 
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 duurzaam 
Utrecht.  

Bij ons speelt, leert en werkt men van dinsdag tot en met zondag in het groen en tussen de dieren. 

Op elke locatie werkt een team van enthousiaste collega’s. Je draagt bij aan alle voorkomende 
werkzaamheden. 

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. 

 

Als Speeltuinmedewerker  

• Werk je samen met je speeltuincollega aan een fijn speelklimaat; 

• Zal je voornamelijk in de weekenden werken; 

• Fungeer je als gastheer/gastvrouw van de steede; 

• Treed je bezoekers actief tegemoet en geef je uitleg over de aspecten van de speeltuin, 
stadsboerderij en natuur en milieu; 

• Durf je bezoekers aan te spreken en het pedagogische klimaat te bewaken; 

• Houd je de speeltuin samen met de bezoekers netjes en voer je klein dagelijks onderhoud 
uit. 

 

Je beschikt over 

• Werk- en denkniveau MBO 4; 

• Ervaring in het werken met groepen kinderen en volwassenen; 

• Vaardigheid in het organiseren van activiteiten; 

• Interesse in thema’s op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. 

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


 

Je bent 

• Een teamspeler die ook goed zelfstandig werkt; 

• Gewend aan afwisseling en dynamiek; je kunt improviseren; 

• Een enthousiaste en gemotiveerde speeltuinmedewerker met een groen hart 

die ervan houdt zijn of haar handen uit de mouwen te steken in onze levendige speeltuin; 

• Gastvrij, sociaal en proactief en vindt het leuk om mensen te enthousiasmeren om mee te 

doen aan activiteiten in onze speeltuin; 

• Positief ingesteld; 

• Creatief, verbindend, deskundig, toonaangevend en ondernemend; onze kernwaarden; 

• Bereid om op onregelmatige tijden/weekenden te werken;  

 

Arbeidsvoorwaarden 

• We volgen de cao Vermo. 

• Je salaris betreft functieschaal 4. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt dit tussen de 
1762,- en 2627,- euro, op basis van 36 uur, per maand. 

• Je neemt deel aan pensioenfonds ABP. 

• Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot en met 31 oktober. 

 

Solliciteren 

Als de functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, mail dan je sollicitatiebrief met cv vóór 28 
juni 2021 naar vacatures@utrechtnatuurlijk.nl, t.a.v. Ingmar Daams, locatiecoördinator 
Eilandsteede. 
Voor meer informatie over de functie kun je bellen naar telefoonnummer 030-7533821. Je wordt 
dan doorverbonden met een collega van Stadsboerderij Eilandsteede. 

mailto:vacatures@utrechtnatuurlijk.nl
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