
Vacature speeltuin-meemaker Activiteiten & Communicatie
Betaalde functie op zzp-basis – parttime, 16 uur per week

Over de speeltuin
Tussen de Vecht, het spoor en het Noordse Park ligt
Speeltuin Noordse Park; al ruim 50 jaar een groene
speelplek voor jong en oud in Utrecht, Pijlsweerd. In onze
speeltuin van ruim 4000m2 is veel te doen! We zijn een
verzelfstandigde speeltuin in ontwikkeling, die gerund wordt
door de buurtorganisatie Stichting Speelruimte Noordse
Park. We hebben een enthousiast team van vrijwilligers, dat
er een levendige, verzorgde en welkome speelplek van
maakt.

Wat ga je doen?

1. Activiteiten programmeur:
Als speeltuin-meemaker ben jij degene die voor continuïteit zorgt van activiteiten. Dit betekent zowel
zelf activiteiten neerzetten, de activiteiten die er binnen de speeltuin al zijn communiceren, mensen
van buiten betrekken om iets neer te zetten en een rooster maken voor de schoolvakanties. Jij zorgt
dat dit tijdig wordt gecommuniceerd bij scholen/buurthuizen/sociale ontmoetingsplekken in de buurt en
omliggende wijken. Jij vindt het leuk om mensen van buitenaf te betrekken. Je werkt zelfstandig en
weet ook goed in teamverband te werken: je communiceert duidelijk met alle andere mee-makers en
vrijwilligers.

Ook zorg jij voor het ontwikkelen van een leuke vakantie programmering. Dit betekent dat er tijdens de
schoolvakanties en nadrukkelijk de zomervakantie iets extra’s gebeurd in de speeltuin.

2. Communicatie:
Jij bent verantwoordelijk voor het bijhouden van de social-media kanalen en de website, posters in de
wijk, samenwerkende partners in de wijk, maar mogelijk ook andere vormen van publiciteit. Jij zorgt
ervoor dat er geregeld iets leuks gepost wordt, of iets noodzakelijks. Ook weet jij hoe er op onze WIX
website iets geplaatst of aangepast moet worden.

3. Sociaal beheer:

Als speeltuin-meemaker ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het sociaal beheer
in Speeltuin Noordse Park. Jij bent een eerste aanspreekpunt voor kinderen, ouders/verzorgers,
buurtbewoners en vrijwilligers in de speeltuin.
Jij bent 2 dag in de speeltuin aanwezig en bent op jouw dagen hét gezicht van Speeltuin Noordse
Park. Wij zoeken iemand die stevig in zijn/haar schoenen staat en met verschillende doelgroepen
goed overweg kan.



Jij zorgt voor een gastvrij welkom zodat mensen graag naar de speeltuin toe komen en zich veilig en
prettig voelen. Je zorgt samen met de Speeltuinmaker en de vrijwilligers voor een gezond
pedagogisch klimaat en een veilige sfeer. Je kan de speeltuin zelfstandig openen en sluiten en gaat
met kinderen en ouders in gesprek bij onenigheid. Daarnaast voer je coördinerende taken uit zoals het
begeleiden van vrijwilligers, het betrekken van ouders en bewoners uit de wijk en het maken en
communiceren van je geplande activiteiten. Je herkent talenten en mogelijkheden om bewoners,
ouders en jeugd te stimuleren, motiveren en te verbinden met elkaar en met de speeltuin.

Jij:

● Zet in een handomdraai een leuke activiteit neer. Kan een activiteiten organiseren,
coördineren en andere mensen aansturen om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen.

● Weet je goed wegwijs te maken op media als Facebook, Instagram en kan makkelijk een
leuke post plaatsen.

● Bent bekend met het maken en plaatsen van content op een website zoals bijvoorbeeld WIX
of bent bereid je hierin te verdiepen.

● Bent een sfeermaker, maakt graag een praatje met iedereen en maakt makkelijk contact.
Weet hiermee kinderen, publiek en vrijwilligers actief te betrekken bij de plek, want samen
maken we de speeltuin

● Hebt een activerende en samenwerkende houding en uitstekende communicatieve
vaardigheden. Bent in staat om grenzen te stellen en vindt het leuk om in een team van
vrijwilligers en stagiaires met verschillende achtergronden te werken.

● Hebt affiniteit met kinderen.
● Kan snel schakelen en bent bestand tegen een beetje chaos.
● Voert onderhoudstaken uit zodat de speeltuin veilig, netjes en schoon blijft. Ziet wat er gaande

is en kan dit terugkoppelen aan de speeltuinmaker.

Op een rijtje:
● Je bent 16 uur per week beschikbaar, het liefst op woensdag en vrijdag of wisselend met

een weekenddag;
● Je bent zelfstandig ondernemer;
● Je beschikt over minimaal MBO4+ denk- en werkniveau als sociaal- of maatschappelijk

werker of vergelijkbare interesses en werkervaring;
● Je woont in Utrecht en hebt affiniteit met de wijken Pijlsweerd en Ondiep;

Kom jij het meemaken in de speeltuin?
Wij bieden je een leuke en dynamische werkplek, midden in Utrecht! We kijken er naar uit je te
ontmoeten. Stuur je mogelijke vragen, motivatie en CV naar Esther (speeltuinmaker):
Speeltuinnoordsepark@gmail.com


