
 
 

Stichting Utrecht Natuurlijk zoekt een 

Publieksmedewerker 

(8 tot 24 uur per week) 

 

Kun jij jouw enthousiasme voor natuur, spelen of dieren overbrengen op kinderen? Vind je het leuk 
om bezoekers bijzondere weetjes te vertellen en hen te betrekken bij de stadsboerderij? 

Op onze vijf stadsboerderijen (steedes) en zes 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 natuureducatiecentra met een stadsboerderij, speeltuin, een 

stadstuin en soms horeca. Samen met de Utrechters werken we 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. 

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 2022. 

 

We zoeken een collega die ons door de week kan bijstaan. Bijvoorbeeld elke maandag en of 
vrijdag. We kunnen een extra beroep op je doen tijdens drukke tijden of uitval van collega’s. 

En we zoeken collega’s die ons in de weekenden versterken. Dan werk je gemiddeld 1 keer in de 3 
weken een zaterdag en een zondag. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. 

 

De functie 

Als publieksmedewerker maak je deel uit van een enthousiast team collega’s dat er dagelijks voor 

zorgt dat de stadsboerderijen opengesteld worden voor publiek en de dieren goed verzorgd 
worden. Samen met de verschillende collega’s zorg je ervoor dat de bezoekers zich welkom 

voelen en dat er altijd iets te beleven is. 

• Je verwelkomt de bezoekers, betrekt ze bij je werk en zorgt ervoor dat ze een leuke dag 

hebben; 

• Je verzorgt de dieren en hun leefomgeving; 

• Samen met je collega's zorg je voor een opgeruimde, veilig en gezellige stadsboerderij en 

speeltuin; 

• Je helpt mee bij activiteiten en evenement dagen. 

 

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


 

Je hebt 

• Plezier in de omgang met bezoekers en kinderen en bij voorkeur aantoonbare ervaring 

hiermee; 

• Durf je bezoekers aan te spreken op gedrag en te zorgen voor een gezellige en veilige 

omgeving voor iedereen; 

• Passie voor de natuur en dieren; 

• Een afgeronde MBO 4 opleiding in de culturele, kinder- of dierensector. Werk- en 
denkniveau MBO 4 

 

Je bent 

• Klantvriendelijk en resultaatgericht; 

• Communicatief sterk; 

• Een doener die werk ziet liggen en van nature graag de handen uit de mouwen steekt; 

• Oplettend en alert; 

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

• Enthousiast voor de doelstelling en activiteiten van Utrecht Natuurlijk.  

 

Wij bieden 

• Een BHV opleiding; 

• Een trainingsweekend; 

• Een vaste standlocatie, maar je kunt ingezet worden op al onze locaties; 

 

Arbeidsvoorwaarden 

• We volgen de CAO Vermo. Je salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring en 

bedraagt minimaal € 1831,- en maximaal € 2730,- bruto per maand (schaal 4) 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, t.a.v. 
Maaike Peltenburg, naar vacatures@utrechtnatuurlijk.nl.  

We stellen het op prijs als je in de sollicitatie vermeldt wat je beschikbaarheid is. 
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