
 

 

De Speeldernis is een bijzondere speeltuin in Rotterdam, ingericht met natuurlijke elementen en materialen. 
Inmiddels bestaan we al bijna 15 jaar. In een stad als Rotterdam gaat buitenspelen vaak over georganiseerde 

sportactiviteiten of vaste speeltoestellen. Daar is niets mis mee, maar echt in vrijheid spelen ontbreekt. In 
Natuurspeeltuin de Speeldernis bieden we kinderen de ruimte om zelf avonturen te beleven, vies te worden, te 

struinen en aan te rommelen en zo spelenderwijs de natuur te leren kennen. 

 

 

Natuurspeeltuin de Speeldernis is op zoek naar een: 
 

Coördinator vrijwilligerswerk en administratie (m/v) 
 
In deze functie draag je zorg voor de werving, selectie en begeleiding van vrijwilligers binnen de 
Speeldernis. Ook ben je verantwoordelijk voor administratieve zaken. Je vertegenwoordigt de 
Speeldernis in contacten met de buitenwereld en je legt verantwoording af aan het hoofd van de 
Speeldernis.  
 
Doel van het werk 

 De inzet van vrijwilligers heeft als primair doel om de activiteiten, organisatie en 
doelstellingen van De Speeldernis te ondersteunen. Nevendoelen zijn: het verder 
verspreiden van onze visie, kennis en kunde en samenwerking aangaan met andere 
werkvelden, bijvoorbeeld zorg en welzijn.  

 Een goede administratie is onontbeerlijk om onze ambities te realiseren. Deze functie heeft 
tot doel de basale administratieve taken van De Speeldernis te faciliteren. 

 
Inhoud van de functie 
Verantwoordelijk voor de werving, selectie, het opleiden en begeleiden van vrijwilligers; 

 Verantwoordelijk voor de organisatie van workshops en trainingen voor vrijwilligers; 

 Verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de activiteiten die de Speeldernis 
biedt. Denk hierbij aan de organisatie en communicatie van verjaardagsfeestjes, schoolreisjes, 
seizoensfeesten, et cetera;  

 Verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van nieuwe activiteiten met als doel 
vrijwilligers te werven en om hen bijvoorbeeld op te leiden of dagbesteding te bieden; 

 
Verantwoordelijk voor primaire administratieve zaken, zoals bijvoorbeeld de bezoekerstellingen en 
facturering van feestjes en schoolreisjes; 

 Algemeen speeltuinwerk: ontvangen bezoekers, aanwezig zijn, controle, licht onderhoud etc. 

 Verantwoordelijk voor de communicatie per e-mail en telefoon; 
 
Functie-eisen 

 Aantoonbare affiniteit met het werken met vrijwilligers  

 Ervaring met administratieve werkzaamheden  

 Gedegen organisator en coördinator 

 Kennis van het werkgebied en een netwerk binnen de gemeente Rotterdam   



 

 

 Je kunt je verbinden met de pedagogische visie van de Speeldernis en draagt deze op 
enthousiasmerende wijze uit naar vrijwilligers, oproepkrachten en bezoekers.  

 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid  

 Minimaal Mbo+-niveau/Hbo-niveau.  
 
Praktische eisen 

 Je bent bereid om af en toe in het weekend of ’s avonds te  werken.  

 Een Verklaring Omtrent Gedrag is een voorwaarde voor aanstelling (deze wordt vergoed).  
 
Welke eigenschappen zien we graag bij je terug 

 Je bent een kei in de omgang met mensen van allerlei achtergronden en niveaus. 

 Je bent klantvriendelijk en gastvrij 

 Je hebt affiniteit met natuur en milieu en je vindt het belangrijk dat kinderen hier 
spelenderwijs mee in aanraking komen; 

 Je bent georganiseerd, nauwgezet en flexibel; 

 Je kunt het hoofd koel houden in stressvolle situaties; 

 Kortom, je bent een georganiseerde en enthousiaste duizendpoot! 
 
Wat hebben wij je te bieden? 
Een energieke en ondernemende omgeving. Een groot netwerk binnen de culturele, educatieve, 
welzijns- en ‘groene’ sector en een gemoedelijke werksfeer met een leuk team.  
Een functie van 24 uur per week en een contract met een eerste duur van 7 maanden met uitzicht op 
verlenging. CAO 7 welzijn maatschappelijke dienstverlening (salariëring naar periodiek afhankelijk 
van opleiding en ervaring) is van toepassing op deze functie. 
  
Procedure 
Ben je geïnteresseerd? Mail  jouw motivatie begeleid met je curriculum vitae en foto aan het hoofd 
Speeldernis Ian Mostert via ian@speeldernis.nl voor maandag 14 november. Voor eventuele vragen 
is Ian bereikbaar op maandag 7 november tussen 13.00 en 15.30 uur en op vrijdag 11 november 
tussen 13.00 en 14.30 uur via (010) 415 85 83. Geschikte kandidaten krijgen een uitnodiging voor 
gesprek op donderdag 17 of vrijdag 18 november. 
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