
 

 

 

 

Stichting Utrecht Natuurlijk, locatie Eilandsteede zoekt per direct een 

Recreatiemedewerker (m/v) 

(24 uur verdeeld over gemiddeld 4 dagen per week waaronder ook weekend dagen) 

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 de stadsboerderij, stadstuin en speeltuin van Eilandsteede speelt, leert en werkt men van 

dinsdag tot en met zondag in het groen en tussen de dieren. We ontvangen jaarlijks ruim 50.000 
bezoekers die we actief bij ons werk betrekken en meenemen in het belang van een groene en 
duurzame wereld. 

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.  
 

De functie  
Als recreatiemedewerker fungeer je als gastheer/gastvrouw van de steede; ben je in hoge mate 
zelfstandig verantwoordelijk voor het goed verlopen van processen en procedures die te maken 

hebben met spelen op de locatie, het pedagogische klimaat en de conditie van de speeltoestellen 

en speelaanleidingen in de speeltuin en het welzijn van de bezoekers op de steede. Je bent 
onderdeel van het programmateam en werkt zo samen aan een aantrekkelijke programmering 

voor al onze bezoekers. Je betrekt enthousiast en met passie de bezoekers, vrijwilligers en lokale 
organisaties bij de programmering en activiteiten in de speeltuin, onder jouw coördinatie wordt de 

speeltuin meer door de wijk gedragen. Je enthousiasmeert de bezoeker voor een  groene, leefbare 
en duurzame stad.  

• Je maakt deel uit van het locatieteam.  
• Samen met je collega’s draag je zorg voor de dagelijkse gang van zaken op 

de stadsboerderij, de speeltuin en op het erf.  
• Het locatieteam bestaat uit locatiemedewerkers ‘dier’ en ‘groen’, vrijwilligers, 

stagiaires en cliënten van een zorginstelling. Ondersteund door een programmamaker, een 
educatiemedewerker en wordt aangestuurd door een locatiecoördinator.  

• Samen met je collega's sta je voor alle taken van de Stadsboerderij. Je hebt inzicht in 
elkaars werk en helpt elkaar wanneer nodig. Ook als het niet je eigen werk betreft.  

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


• Met je vakgroep collega’s ‘spelen’ en de educatiemedewerkers van de andere 
locaties overleg je regelmatig over organisatie brede aspecten van je werk. Ook heb je 
regelmatig contact met andere speeltuinmedewerkers en organisaties in de stad. 

 

Je beschikt over 

• Werk- en denkniveau: MBO 4 bijv. SPW of SWC;  

• Kennis op het gebied van welzijn van kinderen; 

• Ervaring in het werken met groepen kinderen en volwassenen;  

• Affiniteit met de inwoners uit de wijken rondom Eilandsteede; 

• Diploma kinder-EHBO en BHV of de motivatie deze op korte termijn te behalen; 

• Vaardigheid in het plannen en organiseren van evenementen en activiteiten; 

• Kennis van, of tenminste Interesse in, thema’s op het gebied groen spelen en risicovol 
spelen 

• Goede computervaardigheden o.a. Word, Excel en Outlook. Kennis van Publisher en 
SharePoint is een pré. 

 

Je bent 

• Nieuwsgierig en durft te vragen,  

• Een doener die kansen ziet om samen met de bezoekers en het team Eilandsteede te gaan 
voor een toffe en bruisende plek waar voor iedereen iets te beleven valt; 

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

• Een teamspeler die ook goed zelfstandig werkt; 

• Gewend aan afwisseling en dynamiek; je kunt improviseren; 

• Klant- en servicegericht; 

• Structurerend en sterk in organiseren. 

• Bereid om op onregelmatige tijden/weekenden te werken.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

• We volgen de CAO Vermo. Je salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring en 
bedraagt maximaal € 2.904 (schaal 6) 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 uiterlijk 
28 november 2021 naar vacatures@utrechtnatuurlijk.nl, t.a.v. dhr. 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. 

 


