
Vrijwilligersvacature    

 

 

Dagbeheerder Kinderboerderij 

De kinderboerderij van Landerij De Park wordt geheel gerund door een enthousiast team van ca. 30 

vrijwilligers. Elke dag is een dagbeheerder met enkele dierverzorgers aanwezig om de dieren te 

verzorgen en het publiek te ontvangen. Ook werken er regelmatig stagiaires / vakantiewerkers mee.  

De kinderboerderij is uniek. Als bijzonder uitgangspunt willen we de kinderen onder begeleiding van 

onze vrijwilligers van heel dichtbij laten kennismaken met de dieren. Aaien mag hier! 

Wij zoeken nieuwe collega’s voor de rol van Dagbeheerder.  De dagbeheerders werken onder leiding 

van de beheerder Kinderboerderij. 

Dit doe jij.  
Hou je van dieren, ben je goed in coördineren en vind je het leuk om het 
publiek van alles over dieren te leren? Word dagbeheerder kinderboerderij! 

• Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken in de kinderboerderij op de dag dat je 
dienst hebt.  Af en toe organiseren jullie een speciale activiteit. 

• Je stuurt het team aan en lost dagelijkse vragen op.  

• Je werkt mee in de dagelijkse werkzaamheden.  

• Je neemt deel aan het beheerdersoverleg indien mogelijk.  

• Op dit moment hebben we vooral behoefte aan iemand die op zaterdag (ca. 11-17 uur) 
dienst kan draaien. Maar in overleg zou dat ook eens in de twee weken kunnen.  

 

Dit ben jij. 
• Je houdt van dieren en kunt er goed mee omgaan. 

• Je bent communicatief vaardig. 

• Je hebt ervaring met het aansturen van een team. 

• Je bent collegiaal en een teamspeler. 

• Afspraak is afspraak. We kunnen op je rekenen. 

• Je hebt tenminste mbo+ niveau.  
 

Wij bieden. 
• Naast een vrijwilligerscontract en een 

vrijwilligersverzekering geeft Landerij De Park jou de mogelijkheid om jezelf te ontplooien. 

• Een uitdagende vrijwilligersfunctie waarin je jouw (beroepsmatige) kwaliteiten verder kunt 
ontwikkelen. 

• Onderdeel van een enthousiast team Kinderboerderij.  

• Een uniek kijkje achter de schermen bij een professionele burgerparticipatie-organisatie 

• Geweldige ervaring om deel uit te maken van een succesvol centrum voor natuurbeleving 
voor en door bezoekers, partners en vrijwilligers.  

Kennismaken? 
Kom een kop koffie/thee drinken en/of werk een dagje mee.  
Mail naar landerijdepark.vrijwilligers@gmail.com of neem contact op met Andries Huiskamp, 
beheerder kinderboerderij.  M: 06-30398188 
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