Stichting Bouwspeelplaats De Leuke Linde zoekt:
Een technische speelplaatsbeheerder voor 36 uur per week

Bouwspeelplaats De Leuke Linde is een drukbezochte bouwspeelplaats gelegen
in de Arnhemse wijk Klarendal. Voor het beheer van de bouwspeelplaats is het
bestuur op zoek naar een enthousiaste technische speelplaatsbeheerder.

Taken op de bouwspeelplaats:
Tijdens de openstelling van de bouwspeelplaats zorgt de speelplaatsbeheerder voor
het beheer van en het toezicht op het gebruik van de speelvoorziening en
accommodatie.
Hij/zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse inspectie van de speelvoorziening en
verricht onderhoud aan speelvoorziening, gebouwen en terrein.
De speelplaatsbeheerder is dagelijks aanspreekpunt voor bezoekers, jong en oud, en
is waar nodig in staat EHBO te verlenen.
Hij/zij ziet toe op een correcte toepassing en naleving van de huisregels.
Hij/zij verleent ondersteuning (op facilitair gebied ) aan de activiteiten die op de
bouwspeelplaats georganiseerd worden.
Hij/zij verzorgt de op de bouwspeelplaats aanwezige dieren: o.a. voederen,
schoonmaak en openstelling van het dierenverblijf.
Bij de uitvoering van zijn/haar taken werkt de bouwspeelplaatsleider nauw samen met
de assistent beheerder, de sport- en spelwerkster en vrijwilligers op de
bouwspeelplaats.

Functie eisen:
Je bent in het bezit van een diploma MBO niveau 4 en hebt relevante werkervaring.
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
Je hebt affiniteit met kinderen en dieren.
Je bent handig, creatief en hebt zeker geen twee linker handen.
Je bent een enthousiaste, harde werker en kunt zowel zelfstandig als in teamverband
goed uit de voeten.
Je bent flexibel en vindt werken op zaterdagen en in schoolvakanties geen probleem.
Je hebt een EHBO-diploma of bent bereid dat te halen.
Het salaris hangt af van je diploma(‘s) en/of werkervaring. Bij een fulltime aanstelling
is minimumsalaris € 2.061,- en het maximumsalaris is € 2.936,- bruto per maand.
In eerste instantie krijg je een jaar contract, met kans op vaste aanstelling
Sollicitatiebrieven + CV kunnen schriftelijk of per mail verstuurd worden naar:
Stichting Bouwspeelplaats De Leuke Linde
t.a.v. Mevrouw N. Gerrits
Voorbroodstraat 12
6822 KD ARNHEM
info@deleukelinde.nl

Voor meer informatie kunt u bellen naar: dhr. R. Onstein (voorzitter) tel. 06-47772305 of naar
Noëlle Bus tel: 06-28955482 / 026-4424811.

