Ben jij de creatieve collega die Steede Hoge Woerd komt versterken?
Steede Hoge Woerd zoekt een

Educatiemedewerker (m/v)
(24 uur per week)

Over Utrecht Natuurlijk
Utrecht Natuurlijk brengt jong en oud in contact met natuur. Onze vijf stadsboerderijen en elf
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 100 medewerkers en ca 300 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 educatiemedewerker op Steede Hoge Woerd maak je deel uit van het gebiedsteam Leidsche
Rijn met nog twee educatiemedewerkers, publieksmedewerkers dier, een programmamaker,
trajectbegeleider vrijwilligers en een locatiecoördinator. Je maakt ook deel van de vakgroep
Educatie die wordt gevormd door alle educatiemedewerkers van Utrecht Natuurlijk. De vakgroep
Educatie draagt met de vakgroep coördinator zorg voor inhoudelijke ontwikkeling en geeft
invulling aan het educatiebeleid.
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 bent – zelf en samen met collega’s - verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van
reguliere en nieuwe educatie-, participatie- en duurzaamheidsactiviteiten en -trajecten in het
gebied van de Steede Hoge Woerd.
Je bent voorlichter, adviseur en gastheer/gastvrouw voor bezoekers.
Je coacht studenten, stagiairs en vrijwilligers op het vakgebied van educatie en/of participatie.
Je begeleidt leerkrachten en groepen schoolkinderen bij tuinieren.
Bij dit alles betrek je waar nodig en mogelijk collega’s, vrijwilligers, docenten en bewoners.

Je beschikt over
•
•
•
•
•

Werk- en denkniveau: tenminste MBO4 (met kennis van natuur en landbouw).
Didactische kennis en vaardigheden.
Ervaring met organiseren van activiteiten.
Ervaring met het begeleiden van (jonge) kinderen en volwassenen.
Ervaring op het gebied van biologisch tuinieren en groenonderhoud.

Je bent
•
•
•
•
•
•

communicatief sterk;
klantvriendelijk en service- en resultaatgericht;
attent op wat zich in je omgeving afspeelt;
bereid op onregelmatige tijden te werken;
deskundig, creatief, verbindend, toonaangevend en ondernemend (onze kernwaarden);
gestructureerd en sterk in organiseren.

Arbeidsvoorwaarden
•
•

•

Deze functie is in eerste instantie beschikbaar voor de periode van 1 jaar, met uitzicht op
verlenging.
We volgen de rechtspositieregeling van de gemeente Utrecht. Je salaris is afhankelijk van
opleiding en werkervaring en bedraagt minimaal € 2.256 en maximaal € 3.301 bruto per maand
(schaal 7, per 1 april 2022) bij een volledige werkweek van 36 uur.
Je neemt deel aan pensioenfonds ABP.

Solliciteren
Als de functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, mail dan je motivatie met cv voor 16 mei
aan Stichting Utrecht Natuurlijk, t.a.v. Hans Kraaijkamp, naar vacatures@utrechtnatuurlijk.nl.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Hans Kraaijkamp via
06-23 99 54 56.

