Kemphaanstraat 1
1358 AD Almere
036-5475050
info@stadennatuur.nl
Stichting Stad & Natuur Almere werkt aan een groene, gezonde en duurzame stad. Het verbinden
van de inwoners van Almere met de natuur en de duurzame leefomgeving staat daarbij voorop.
Daarvoor zetten wij drie programmalijnen in: recreatie, educatie en participatie. Daarmee
bereiken wij jaarlijks ongeveer 200.000 bezoekers en deelnemers aan onze activiteiten, 20.000
leerlingen en vele vrijwilligers. Wij werken duurzaam samen met partnerorganisaties, scholen en
ondernemers in en om Almere.
Stad & Natuur beheert en programmeert acht eigen locaties, elk met hun eigen karakter, functies
en activiteiten. Onze activiteiten kom je daarnaast tegen door de hele stad en op scholen. Zo kan
elke Almeerder dichtbij huis de Almeerse natuur beleven en inspiratie opdoen voor een duurzame
levenswijze.
Voor het team locatiebeheer zoeken wij per mei / juni 2021 een

Ondersteunend medewerker groenonderhoud
voor de locatie Vroege Vogelbos

Dinsdag & vrijdag 09.00 - 15.30 uur
(12 uur per/week contract)
Wat ga je doen:
Primaire werkzaamheden:
 De uitvoering van werkzaamheden op het gebied van groenonderhoud in het Vroege Vogelbos
en rondom de Schaapskooi, zoals tuin- en boswerkzaamheden.
 Het begeleiden en toezicht houden op stagiairs en vrijwilligers op het gebied van
groenonderhoud.
Secundaire werkzaamheden:
 Te woord staan van bezoekers, scholen en medegebruikers.
 Onderhouden en klaarzetten van materialen in de multifunctionele ruimte.
 Ondersteunen locatiebeheerder bij controle boerderijdieren.
De persoon die wij zoeken:
 Leert snel, heeft een relevante afgeronde opleiding groenonderhoud (MBO-niveau).
 Beschikt over een diploma bosmaaien.
 Beschikt over een diploma kettingzagen (is een pré).








Is bereid om incidenteel werkzaakheden te verrichten aangaande de boerderijdieren en
hierover kennis te vergaren.
Werkt graag in een klein team en is zelfstandig.
Is stressbestendig, oplossingsgericht, nauwkeurig en kan tegen een stootje.
Woont in (de directe omgeving van) Almere.
Is in het bezit van een auto en rijbewijs B (E is een pré).
Is bereid om af en toe mee te werken in het weekend.

Wat bieden wij:
Salaris bedraagt minimaal € 1.800 en maximaal € 2.000 bij een fulltime aanstelling (36 uur). De
aanstelling geschiedt in eerste instantie voor de periode van één jaar met de mogelijkheid tot
verlenging.
Informatie over Stad & Natuur vindt u op www.stadennatuur.nl.
Nadere informatie over de functie kunt u inwinnen bij Mevr. Seele, locatiebeheerder Vroege
Vogelbos, via aseele@stadennatuur.nl. Voor informatie over de arbeidsvoorwaarden kunt u
contact opnemen met mevr. Graman, via cgraman@stadennatuur.nl.
Uw schriftelijke motivatie en CV kunt u mailen naar sollicitatie@stadennatuur.nl
Uw reactie dient uiterlijk 1 april 2021 bij ons binnen te zijn.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

