Het stichtingsbestuur van De Kleine Duiker zoekt kandidaten voor de functie van
beheerder (36 uur per week)
Gezocht wordt een beheerder met minimaal MBO4 niveau en een brede kennis en ervaring
omtrent
• dierenverzorging
• duurzaam agrarisch bedrijf
• horeca
• dagbesteding
Als beheerder draag je zorg voor de bedrijfsvoering van de recreatieboerderij. Je hebt kennis
van dieren en hun verzorging, ontvangt bezoekers, organiseert activiteiten, maakt
werkroosters en stuurt de medewerkers aan. De boerderij is een locatie waar zorg, educatie,
recreatie en ontmoeting centraal staan. Het team van onze boerderij bestaat naast de
beheerder, uit drie vaste krachten en vrijwilligers.

Taken en verantwoordelijkheden
•

•
•
•
•
•
•

Het dagelijks beheren van de boerderij met opstallen, alsmede het verzorgen - en
zorgdragen voor de instandhouding - van de verzameling huisdieren, vee en
pluimvee;
Geven van voorlichting aan (groepen) bezoekers over het omgaan met dieren;
Administratieve werkzaamheden (o.a. logboeken);
Zorgdragen voor en ondersteunen van medewerkers en cliënten in hun
werkzaamheden waar nodig;
Uitwerken van werkafspraken - waar nodig - rond het zorgen voor de dieren;
Inspelen op de doelstellingen van doelgroepen en opdrachtgevers voor de korte en
lange termijn;
Promoten van de boerderij via diverse kanalen;

Wat verwachten wij van je als nieuwe collega?
•
•

•

•

Naast goed om kunnen gaan met mens en dier, moet je kunnen organiseren,
samenwerken, luisteren, communiceren en collega’s coachen en begeleiden;
Je bent deskundig, laagdrempelig, toegankelijk, inspirerend, flexibel en als
verbindende motivator sta je open voor ideeën, heb je oog voor
werkomstandigheden en durf je beslissingen te nemen;
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, denk daarbij aan het voederen en
verzorgen van de dieren. Hierbij treed je op als aanspreekpunt en verstrekt
informatie aan burgers;
Ook verricht je onderhouds-, reparatie- en inspectiewerkzaamheden en houdt
toezicht op het gebruik, orde en veiligheid;

Wat wensen wij?
•
•
•
•
•

Een beheerder met minimaal MBO4 niveau en een brede kennis en ervaring;
Je hebt een grote affiniteit om te werken met mensen die een afstand hebben op de
arbeidsmarkt en tevens de wil om je hierin te ontwikkelen;
Je hebt goede communicatieve vaardigheden (mondeling/schriftelijk);
Je bent ook inzetbaar in de avonden/het weekend;
Je beschikt over zelfstandigheid door aantoonbaar meerjarige werkervaring op het
gebied van dierverzorging en/of veehouderij, horeca en werken met mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.

Wie zijn wij?
De Kleine Duiker is een recreatieboerderij met een recreatieve, sportieve, educatieve en
maatschappelijke doelstelling.
Wij beheren een landschap van circa zeventien hectare, bestaande uit een erf met diverse
gebouwen en weilanden en doen dat duurzaam.
Wij zijn een kinderboerderij met een eigen veestapel bestaande uit schapen, geiten, ezels,
koeien, konijnen, varkens, kippen, ganzen, pauwen en duiven.
Wij zijn facilitair voor zorginstelling Humanitas DMH die op onze locatie
dagbestedingsactiviteiten uitvoert.
Wij bieden Horses & Co onderdak voor training en coaching van haar cliënten
Wat bieden wij je?
Een leuke en afwisselende functie met veel verantwoordelijkheden. Een
arbeidsovereenkomst voor een jaar, die bij goed functioneren wordt omgezet naar een
overeenkomst voor onbepaalde tijd. Je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en is
passend bij de zwaarte van de functie. De stichting is trendvolgend aan de CAO’s van de
bedrijfstak.
Meer informatie
Lijkt deze functie je interessant en wil je graag meer informatie? Bezoek onze website
www.dekleineduiker.nl of neem contact op met de huidige beheerder, Cees van der Sman,
tel. 0651268145 of de voorzitter van de stichting, Kees Silvis, tel. 0630028405 voor
aanvullende informatie.
Solliciteren
Herken jij je in bovenstaande omschrijving? Reageer dan voor 31 januari 2021.
Stuur je brief en cv naar secretariaat@dekleineduiker.nl

