
 
 
 
Stichting Wijkspeeltuin De Boog is per 1 januari 2019 opzoek naar een speeltuinmedewerker 
(mbo-niveau) voor ca. 14-16 uur per week. 
 
Jouw taken:  

- Je bent een vast gezicht en aanspreekpunt voor bezoekers in de speeltuin en je legt 
contact met ouders, vrijwilligers, buurtbewoners en samenwerkingspartners. 
 

- Het wegwijs maken van bezoekers en het uitdragen van een gastvrije sfeer, zodat 
bezoekers kunnen spelen, ontspannen en ontmoeten. 
 

- Het organiseren van activiteiten die inhoudelijk aansluiten bij bezoekers van de 
speeltuin (kinderen en buurtbewoners). 
 

- Je bewaakt ‘het Vreedzaam klimaat’ en de veiligheid in de speeltuin. Ook voer je 
klein dagelijks onderhoud uit, inclusief inspectie van speeltoestellen. 

 
Wij zoeken? 

- Je bent een enthousiaste en gemotiveerde speeltuinmedewerker met een groen hart 
die ervan houdt zijn of haar handen uit de mouwen te steken in onze levendige 
speeltuin. 

- Je bent gastvrij en vindt het leuk om mensen te enthousiasmeren om mee te doen 
aan activiteiten en projecten in onze speeltuin. 

- Je bent positief ingesteld en hebt ervaring met het werken met kinderen en 
buurtbewoners. 

 
Wij bieden 
Als speeltuinmedewerker maak je deel uit van een enthousiast driekoppig team. Je krijgt 
veel ruimte om daarbinnen zelf met projecten en activiteiten aan de slag te gaan. Je 
rapporteert samen met je collega speeltuinmedewerker aan de team-coördinator en 
(indirect) aan het bestuur van Stichting Wijkspeeltuin De Boog. 
Een prima salaris in schaal 5 volgens de  CAO Sociaal werk welzijn & Maatschappelijke 
dienstverlening waaronder een 13e maand. 
 
Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste bij aanstelling. 
 
Reageren 
Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Stuur dan je cv en motivatiebrief voor 1 december 
2018 digitaal naar info@wijkspeeltuindeboog.nl o.v.v. vacature De BOOG. Voor meer 
informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Menno van der Geugten via tel. 
[06-147-34-231]. De gespreksrondes staan gepland op 10 en 11 december 2018 in de 
avonduren tussen 19:00 en 22:00 uur. We verzoeken kandidaten die solliciteren hier alvast 
rekening mee te houden. 
 


