
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                Kemphaanstraat 1       Almere 
 
 

De stad en de natuur met elkaar verbinden, dat is wat Stad & Natuur Almere, samen met verschillende 
partners op al onze locaties doet. Elk met een eigen karakter, functies en activiteiten, waar educatie, 
recreatie en ontmoeting centraal staan. Zo kan iedereen de unieke natuur van Almere zelf ontdekken 
en beleven, dicht bij huis. Onze missie is het verbinden van stad en natuur door educatie, recreatie en 
participatie. Wij doen dit voor en met scholen (van po tot hbo), kinderopvang, bso’s en inwoners en 
bezoekers van Almere. Vanaf diverse locaties in Almere, waaronder stadslandgoed de Kemphaan, 
kinderboerderij Den Uylpark, kinderboerderij De Beestenbende, de schaapskooi in het Vroege 
Vogelbos, natuurbelevingcentrum de Oostvaarders, Het Klokhuis en de Stad en Natuur bus.  
 

              Voor ons team zoeken wij op korte termijn: 
 

Teamleider m/v 32-36 uur 
 

Waar ben je verantwoordelijk voor? 

 Je geeft integraal leiding aan het team van ca. 10 medewerkers. Het team ontwikkelt en 
realiseert de programmering en projecten voor en met onze klanten. Ook, onder andere, het 
eerste klantcontact, de website en het onderhoud en beheer van de verschillende locaties 
wordt door het team uitgevoerd. Samen met onze gewaardeerde vrijwilligers. 

 Je realiseert de overeengekomen doelstellingen op operationeel, tactisch en financieel terrein. 
Je zorgt voor een effectief ontwerp van de bedrijfsprocessen en stuurt deze aan. Je draagt bij 
aan de bijbehorende financiële begrotingen, inclusief subsidies, en rapportages.   

 Je draagt bij aan de juiste koers door het uitvoeren van het Koersplan. Je rapporteert aan de 
directeur en bent lid van het MT. 

 Je stuurt derden aan die (een deel van) onze operatie uitvoeren, je draagt zorg voor kwalitatief 
goede Service Levels die kosteneffectief zijn. 

 Je neemt deel aan/adviseert en ondersteunt projecten op het gehele werkterrein vanuit je 
expertise.  

 Je levert vanuit jouw functie een bijdrage aan het opbouwen en onderhouden van relevante 
netwerken en contacten ten behoeve van onze missie, waardoor concrete 
samenwerkingsverbanden ontstaan.  

 
Jouw profiel in het kort: 

 HBO/WO werk- en denkniveau met aantoonbare kennis van en ervaring met de deelgebieden 
van de functie. Financiële kennis (o.a. begrotingen, subsidies, beheersing van 
bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering) is een must. 

 Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie en omgeving. Aantoonbaar succesvol 
leidinggevende met een goed ontwikkeld financieel en zakelijk inzicht in de context van 
maatschappelijke organisaties 

 Zelfstandig, (politiek)sensitief, resultaatgericht, klantgericht, coachend, uitstekende  
leidinggevende vaardigheden, ondernemerschap, delegeren, netwerken en uiteraard zeer 
vaardig in woord en schrift. Goed kunnen luisteren. 

 Affiniteit met ons groene educatieve karakter is gewenst. 

 Woont in (de directe omgeving van) Almere. 

 

Wij bieden: 

Een jaarcontract met een optie op een vast contract. Een fantastische en inspirerende werkomgeving 

en uiteraard worden er bij de functie passende arbeidsvoorwaarden geboden.  



 

Meer informatie over Stad & Natuur Almere: 

Informatie vind je op onze site: www.stadennatuur.nl. Nadere informatie over de functie kun je 

inwinnen bij Liesbeth Bronkhorst, directeur/bestuurder, 036 5475050. Je schriftelijke motivatie en CV 

kun je mailen naar info@stadennatuur.nl . Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure. Je 

reactie dient uiterlijk 3 januari 2018 bij ons binnen te zijn. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.stadennatuur.nl/
mailto:info@stadennatuur.nl

