VACATURE: OPROEPKRACHTEN
Natuurspeeltuin De Speeldernis is een bijzondere speeltuin in Rotterdam, ingericht met natuurlijke
elementen en materialen. We bieden kinderen al bijna 15 jaar de ruimte om zelf avonturen te
beleven, vies te worden, te struinen en aan te rommelen om zo spelenderwijs grenzen te verleggen
en de natuur in de stad te verkennen.
Wij zoeken oproepkrachten die ons helpen bij het verzorgen van alles wat er binnen de speeltuin
gebeurt. Denk hierbij aan toezicht houden in de tuin, verkoop van entreebewijzen, hapjes en
drankjes, onderhoudswerkzaamheden en activiteiten met kinderen.
We vinden het belangrijk dat onze bezoekers vriendelijk worden ontvangen en zich tijdens hun
bezoek welkom voelen. Belangrijk is dat je als oproepkracht plezier beleeft aan het werk zelf om dit
over te kunnen brengen op onze bezoekers.
Werkzaamheden
• Toezicht houden.
• Ontvangen van de bezoekers.
• Het ondersteunen van kinderfeestjes en kampvuren.
• Algemene speeltuinwerkzaamheden.
Wat verwachten we van jou?
• Dat je graag met kinderen werkt.
• Dat je betrokken en betrouwbaar bent.
• Dat je graag in de natuur werkt.
• Dat je van aanpakken houdt en niet bang bent om vieze handen te krijgen.
• Dat je een Verklaring Omtrent Gedrag aanvraagt (wordt vergoed).
Wat kun je van de organisatie verwachten?
Je komt terecht in een natuurlijke en professionele omgeving, waar je de kans krijgt om veel
praktijkervaring op te doen en een bijbaan te hebben op een unieke plek in de stad.
De werktijden zijn:
Je werkt voornamelijk in het weekend en in vakantieperiodes. Werktijden liggen tussen 9.00 en 18.00
en variëren per periode.
Wil je bij ons als oproepkracht aan de slag gaan? Stuur dan een email met een korte motivatie en CV
naar berdine@speeldernis.nl. Voor meer informatie kun je mailen of bellen naar De Speeldernis op
010 – 415 85 83/ 06-37473298, vraag dan naar Berdine.
Vind ons ook op Facebook en Twitter (Natuurspeeltuin De Speeldernis) en op www.speeldernis.nl!

