Vrijwilligersvacature

Beheerder Kinderboerderij
Aan het eind van het jaar gaat de huidige beheerder stoppen. We zoeken nu een Beheerder
Kinderboerderij, die wil inwerken en het stokje per januari 2023 overneemt. 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 ca. 55 dieren te verzorgen en het
publiek te ontvangen. De dagbeheerders werken onder leiding van de beheerder Kinderboerderij.
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!

Dit doe jij.
Hou je van dieren, vind je het belangrijk om het publiek van alles over dieren
te leren? Ben je een ervaren manager? Word Beheerder kinderboerderij!
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor de overall gang van zaken in de kinderboerderij. Je bent
verantwoordelijk voor de diergezondheid, het dierenwelzijn en de inzet van de vrijwilligers in
het kinderboerderijteam. Je zorgt voor een gastvrije ontvangst van het publiek.
Je stuurt de ca. 7 dagbeheerders aan en zit het beheerdersoverleg voor. Je onderhoudt het
contact met de dierenarts. Je organiseert de werkzaamheden.
Je werkt zo nodig mee in de dagelijkse werkzaamheden.
Je neemt als teamtrekker Kinderboerderij deel aan het teamtrekkersoverleg Landerij De Park
Je geeft mede inhoud aan het concept van Landerij De Park, centrum voor natuurbeleving

Dit ben jij.
•
•
•
•
•
•
•
•

Je houdt van dieren en kunt er goed mee omgaan.
Je bent communicatief vaardig en klantgericht.
Je hebt ervaring met het aansturen van een team.
Je bent een goede organisator
Je bent collegiaal en een teamspeler.
Afspraak is afspraak. We kunnen op je rekenen.
Je hebt tenminste hbo-niveau en ervaring in een
managementfunctie.
Je bent tenminste 16 uur per week beschikbaar en
flexibel inzetbaar.

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 en teamtrekkersploeg Landerij De Park
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 we spreken de werkzaamheden goed door.
Mail naar landerijdepark.vrijwilligers@gmail.com of neem contact op met Jouke Fridsma, bestuurslid,
M: 06-53883020
220721

