
 
Landerij De Park is een centrum voor natuurbeleving en trekt jaarlijks bijna 100.000 bezoekers. Naast 
de kinderboerderij, de natuurspeelplaats, de kas en tuinen is er nog veel meer natuur te ontdekken 
en beleven. De unieke organisatie draait geheel op de inzet van vrijwilligers, ondersteund door 
maatschappelijke partners. Zie voor meer informatie: landerijdepark.nl  

 

Beheerder Landerij De Park 
(24-32 uur per week) 

 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste beheerder voor Landerij De Park met passie voor natuur en 
dieren, die weet wat het is om samen te werken met een team van vrijwilligers en die ervaring heeft 
in het facilitaire beheer van gebouwen en faciliteiten. 
 
Functie  
Als beheerder van het centrum voor natuurbeleving ben jij verantwoordelijk voor het facilitair 
beheer van gebouwen, het buitenterrein, het groen en de educatie- en speelfaciliteiten. Daarbij heb 
jij ook de dagelijkse zorg voor het beheer van de kinderboerderij en de regie over het onderhoud.  
Als beheerder ben jij ook de spin in het web van bezoekers, vrijwilligers en huurders. Je werkt samen 
met en wordt ondersteund door de vrijwilligers van Landerij De Park met als eerste aanspreekpunt 
de teamtrekker. Hierbij heb jij een herkenbare rol als vraagbaak voor de bezoekers en ben je een 
belangrijk aanspreekpunt voor de huurders.  
Je schrikt er niet voor terug om zelf de handen uit de mouwen te steken. Je bewaakt de huisregels, 
controleert op orde, netheid en de inrichting van de locatie. Je bent bovendien het eerste 
aanspreekpunt bij calamiteiten, coördineert de BHV en weet dat veiligheid voorop staat.  
 
Profiel  
De ideale kandidaat heeft het volgende profiel:  

• Heeft ervaring in het aansturen van een vrijwilligersorganisatie  

• Heeft affiniteit met het facilitaire beheer van gebouwen en faciliteiten en de dagelijkse operatie 
van een bezoekerscentrum  

• Heeft 5 – 10 jaar relevante werkervaring; werken in facilitaire dienstverlening, 
bezoekerscentrum, (kinder-) boerderij, onderwijs- of maatschappelijke instelling of in een 
vergelijkbare functie  

• Heeft affiniteit/ervaring met het beheer van een kinderboerderij  
In aanvulling beschikt de gewenste kandidaat over de volgende competenties:  

• Is een verbinder en bruggenbouwer.  

• Kan zich goed verplaatsen in de bezoeker, herkent de wensen van vrijwilligers en de belangen 
van de partners  

• Beschikt over empathisch vermogen en weet mensen voor zich te winnen  

• Is een echte team-player  

• Neemt initiatief, is een aanpakker en beschikt over hands-on mentaliteit  

• Is vindingrijk in het bedenken van pragmatische oplossingen  

• Heeft een passie voor natuur en onderschrijft de kernwaarden van Landerij De Park  
 
Wat bieden wij?  
- Een aanstelling tot en met 31 december 2023 voor 24 – 32 uur per week  

- Een salaris van € 2.500 o.b.v. 40 uur, afhankelijk van kennis en ervaring  

- Een functie waarin jij positief bijdraagt aan natuur  

- Een werkplek bij een organisatie met zeer gedreven vrijwilligers  
 
Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse tot en met 24 februari 2023 kenbaar maken door 

een motivatiebrief en actueel CV te sturen naar boerderijlingezegen.bestuur@gmail.com. Ook vragen 

graag via mail. 

boerderijlingezegen.bestuur@gmail.com

