
Stichting Bouwspeelplaats De Leuke Linde zoekt: 
 
Een enthousiaste coördinator voor Bouwspeelplaats De Leuke Linde (24 uur) 
(begeleider activiteiten en beheer Bouwspeelplaats)  

 
Bouwspeelplaats De Leuke Linde is een drukbezochte bouwspeelplaats gelegen in de Arnhemse 
wijk Klarendal. Voor het begeleiden van beheer en het organiseren en uitvoeren van activiteiten 
van de bouwspeelplaats is het bestuur op zoek naar een enthousiaste coördinator. 
 
Taken op de bouwspeelplaats: 
 

- Organiseren, coördineren en uitvoeren van activiteiten, sportdagen en evenementen.  
- De coördinator is het gezicht van de bouwspeelplaats en eerste aanspreekpunt voor 

ouders en kinderen. 
- Aansturing van het beheerdersteam. Meewerken in het beheer, onderhoud en 

schoonmaak. 
- Ondersteuning bestuur (maken jaar- en beleidsplannen, fondsen- en subsidiewerving). 
- Algemene organisatie en communicatie rondom de bouwspeelplaats (social media, 

website, PR). 
- Samenwerken met instellingen/organisaties in de wijk (scholen, welzijnswerk, 

sportbuurtwerk). 
- Begeleiden en werven van stagiaires. 
- Begeleiden, aansturen, werven en aanspreekpunt van vrijwilligers.  
- Zorgdragen voor veiligheid op de bouwspeelplaats. 
- Medeverantwoordelijkheid dragen voor de verzorging van het dierenaanbod. 
- Het (mede-) uitvoeren en coördineren van Speeldorp Klarendal. Is aanwezig tijdens de 

laatste drie weken van de zomervakantie, regio Zuid.  
- Het verrichten van bijkomende administratieve werkzaamheden. 

 
Functie eisen: 
 

- Minimaal een afgeronde MBO 4-opleiding in richting Welzijnswerk of afgeronde 
sportopleiding (Cios of Sport- en Bewegen). 

- Relevante werkervaring is een pre. 
- Zelfstandig verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het reilen en zeilen van de 

bouwspeelplaats. 
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden. 
- Kunnen organiseren van eigen werk.  
- Goed kunnen netwerken en werken in een team. 
- Actieve en stimulerende houding. 
- Affiniteit met kinderen en dieren. 
- Beschikbaar om op de woensdagen te werken. Overige werkdagen in overleg. 
- Je hebt een EHBO-diploma of bent bereid dat te halen. 
- Het salaris hangt af van je diploma en werkervaring. Salarisschaal 6, CAO Sociaal Werk. 

Bij een fulltime aanstelling min. € 2.348,- en max. € 3.361,- bruto per maand.  
- In eerste instantie krijg je een half jaar contract, met kans op vaste aanstelling. 

 
Is deze leuke, veelzijdige functie iets voor jou?? Solliciteer dan vóór 1 JUNI 2022! 
 
Sollicitatiebrieven + CV kan per mail verstuurd worden naar: 
Stichting Bouwspeelplaats De Leuke Linde 
t.a.v. Mevrouw N. Gerrits 
info@deleukelinde.nl 
 
Voor meer informatie kunt u bellen naar: dhr. R. Onstein (voorzitter) tel. 06-47772305 of naar 
Natascha tel: 06-42115977. 
 


