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 verspreid over de stad groene 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. Wil jij ons helpen op de dierlocaties Kinderboerderij den Uylpark en
Kinderboerderij de Beestenbende in het weekend (met name zondag) en in de
vakantieperiode?
Ter ondersteuning van het team dierlocaties zoeken wij een

Weekenddierverzorger
betaalde functie op oproepbasis
Wat doet een weekenddierverzorger?
Wat gaat de weekenddierverzorger doen?
 Je werkt op de dierlocaties Kinderboerderij de Beestenbende en Kinderboerderij Den
Uylpark.
 Je wordt aangestuurd door de locatiebeheerder.
 Je bent verantwoordelijk voor het verzorgen en welzijn van de dieren op de locatie.
 Je bent gastheer/vrouw voor de bezoekers en ondersteunt bij evenementen en andere
activiteiten.
 Je stuurt vrijwilligers aan.
Wij vragen:
 Minimaal 18 jaar
 Een afgeronde/volgt laatste jaar opleiding dierverzorging (MBO 3/4) of aantoonbare
werkervaring in de dierhouderij.
 Bereid om BHV diploma te halen.
 Woonachtig in Almere of directe omgeving.
 Elk weekend inzetbaar (op zaterdag en/of zondag)
 Goede communicatieve vaardigheden (mondeling/schriftelijk).
Wij bieden:
Een flexibel contract via een payroll organisatie. Een fijne en gezellige werkomgeving met
gemotiveerde collega’s en vrijwilligers en professionele faciliteiten.
Meer informatie over de Stichting Stad & Natuur Almere vind je op www.stadennatuur.nl.
Nadere informatie over de functie kun je inwinnen bij Mariska Oostland, locatiebeheerder, tel.
06-28497283. Je schriftelijke motivatie en CV kun je mailen naar
sollicitatie@stadennatuur.nl voor 6 september 2021.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie, wordt niet op prijs gesteld.

