
 
 

Stichting Utrecht Natuurlijk zoekt 

Publieksmedewerkers en dierverzorgers 

voor weekend- en invaldiensten 
(1 weekend per 3 weken) 

 

Heb je ervaring in het werken met dieren of vind je het leuk om die ervaring op te doen? Vind je het 
leuk om bezoekers bijzondere weetjes te vertellen en hen te betrekken bij de stadsboerderij? Kun 
je jouw enthousiasme voor natuur, spelen of dieren overbrengen op kinderen? Ben je beschikbaar 
in het weekend? Als dat het geval is, dan is deze vacature wat voor jou. 

We zoeken collega’s die ons team in de weekenden komen versterken. Je werkt gemiddeld  

1 weekend in de 3 weken volgens een vast rooster. Op doordeweekse dagen zijn er regelmatig 
mogelijkheden om in te vallen. 

Sommige weekendmedewerkers volgen een studie dierverzorging of diergeneeskunde, of een 
sociaal culturele studie. 

 

Over de organisatie 

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 100 medewerkers en ca 250 vrijwilligers, werken in locatieteams vanuit onze 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. 

 

De functie 

Als publieksmedewerker / dierverzorger maak je deel uit van een enthousiast team dat zorg draagt 

voor de openstelling van de stadsboerderijen. 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, veilige en gezellige stadsboerderij en speeltuin. Je 
helpt mee bij activiteiten en evenementen. 

http://www.utrechtnatuurlijk.nl/


 

We zoeken een collega die plezier heeft in de omgang met bezoekers en kinderen. Iemand die 

zorg kan dragen voor een veilige en inspirerende omgeving en bezoekers durft aan te spreken op 
ongewenst gedrag. We zoeken iemand met passie voor natuur en dieren. 

 

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. Daarnaast ontvang je vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Als je op zondag werkt 
ontvang je een toeslag van 50%. Je neemt deel aan pensioenfonds ABP. 

 

Solliciteren 

Als de functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, mail dan je sollicitatiebrief met cv naar 
Aldo de Vries via aldo.de.vries@utrechtnatuurlijk.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Aldo 

via 06 18 35 07 24. 

mailto:aldo.de.vries@utrechtnatuurlijk.nl
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