
Speeltuin Noordse Park zoekt een Speeltuinmaker!
Zzp-basis – parttime, 16 uur per week

Speeltuin Noordse Park in Utrecht is op zoek
naar een enthousiaste speeltuinmaker! Samen
met speeltuinmeemakers, vrijwilligers, bestuur
en ouders ga je aan de slag om de speeltuin
levendig en draaiende te houden. Ben je een
aanpakker die graag met én voor kinderen
werkt, dan horen we graag van je!

Over de speeltuin
In de wijk Pijlsweerd - tussen de Vecht, het spoor en
het Noordse Park - ligt Speeltuin Noordse Park. Al
ruim 50 jaar is het een groene speelplek voor jong
en oud, voor spelen, ontmoeten, leren en avontuur. We zijn een verzelfstandigde speeltuin, gerund
door de buurtorganisatie Stichting Speelruimte Noordse Park. Het is dus een speeltuin die wordt
gemaakt door & voor de buurt. Kijk ook even op www.speeltuinnoordsepark.nl en check onze
instagram of facebook.

De speeltuinmaker
Als speeltuinmaker geef je leiding aan het enthousiaste team van speeltuinmeemakers,  vrijwilligers
en stagiaires. Samen met hen zorg je ervoor dat kinderen en hun ouders zich welkom en betrokken
voelen in een fijne en veilige speeltuin. Je ziet toe op een goede werk- en leeromgeving met duidelijke
afspraken; voor het technisch beheer, de financiën, de bezetting, communicatie en een aantrekkelijke
inrichting en programmering en de verbinding met de buurt. Daarbij word je ondersteund door het
bestuur van de Stichting Speelruimte Noordse Park en een goed netwerk in de buurt en stad.

Wat vragen wij?
- Je bent een verbinder, zowel in het team van zzp-ers en vrijwilligers als tussen bezoekers in

de speeltuin.
- Je kan goed in samenwerken in een team van zzp-ers en vrijwilligers.
- Je bent sociaal en hebt affiniteit met kinderen.
- Je kunt goed schakelen, plannen en weet van aanpakken bij alles wat er komt kijken in een

speeltuin. Zoals het aansturen van de medewerkers van de speeltuin, het bijhouden van
financiën, afhandelen van e-mail en je bent het eerste aanspreekpunt.

- Je werkt als zzp’er
- Je woont in Utrecht, het liefst in de omgeving van de speeltuin
- Je bent per februari beschikbaar om ingewerkt te worden en gaat per 1 maart zelfstandig aan

de slag
- Je bent flexibel, minimaal 1 vaste dag, werktijden in overleg

Interesse?
Denk je na het lezen van deze vacature, DIT WIL IK! Stuur dan jouw cv en korte motivatie naar
Esther: speeltuinoordsepark@gmail.com.

Meer info over Speeltuin Noordse Park vind je op www.speeltuinnoordsepark.nl en onze Instagram of
Facebook pagina. Of loop gewoon eens langs om de sfeer te proeven. We kijken ernaar uit je te
ontmoeten!

http://www.speelutuinnoordsepark.nl
mailto:speeltuinoordsepark@gmail.com
http://www.speeltuinnoordsepark.nl/

