
 

 

 
 
Vacature Medewerker Educatie en Beheer  
  
Gaat jouw hart sneller kloppen van natuur, dieren én schrikken een paar vieze laarzen jou niet af? 
Wil je daarnaast jouw aanstekelijke enthousiasme en kennis graag overbrengen op anderen? Dan is 
deze afwisselende vacature op deze bijzondere werkplek wellicht iets voor jou!  
 
Over Rendiz en Kinderboerderij Hagerhof  
Rendiz is een sociale onderneming, opgericht in 2009 door Peter Broekmans en Vivian Kersten en 
zorgt voor werkplekken waar mensen werken met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Dat kan via een werkervaringstraject, via een re-integratietraject of via dagbesteding. Rendiz is als 
kleine organisatie met 3 medewerkers begonnen en inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met 
medewerkers, vrijwilligers en deelnemers in verschillende participatie- en ontwikkelingstrajecten. 
 
Kinderboerderij Hagerhof in Venlo is onderdeel van Rendiz en is een geweldige omgeving voor jong 
en oud om te ontspannen. Er zijn koeien, vogels, konijnen, varkens, geiten en talloze andere dieren. 
Ze staan te trappelen om gevoerd en geaaid te worden. Naast allerlei recreatieve activiteiten 
verzorgt Kinderboerderij Hagerhof ook veel educatieve projecten.  
 
Ben jij toe aan een waardevolle stap in je carrière?  
Als Medewerker Educatie en Beheer is geen dag hetzelfde…Het ene moment repareer je de 
omheining van de wei en het andere moment neem je een groep leerlingen mee in de wondere 
wereld van natuur en dieren. Tussendoor stel je nog een nieuw lesprogramma op en denk je mee 
over de verdere ontwikkeling van de kinderboerderij. 
Dit alles doe je natuurlijk niet alleen; samen met collega’s en vrijwilligers maak jij van iedere werkdag 
een feestje, weer of geen weer!  
 
Een aantal dagelijkse zaken op een rijtje… 

 Je beheert en onderhoudt het terrein van de kinderboerderij en verricht 
onderhoudswerkzaamheden en urgente reparaties. 

 Je ontwikkelt en onderhoudt lesprogramma’s en lesplanningen. 
 Je geeft educatieve lessen aan diverse doelgroepen. 
 Je begeleidt deelnemers.  
 Je verzorgt de communicatie met externe partijen over de educatie.  
 Je houdt de dier- en educatieve park bebording op de boerderij up to date.  

 
Wat maakt jou de ideale kandidaat? 

 Je beschikt over een flinke dosis GZB (gezond boeren verstand). 
 Natuur, dieren en alles wat daar mee te maken heeft tovert een grote glimlach op jouw 

gezicht.  
 Je hebt een aantal jaren werkervaring, bij voorkeur in een vergelijkbare omgeving.  
 Je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling. 
 Je hebt twee rechterhanden, en kan tevens goed overweg met een computer.  
 Je bent beschikbaar door de week en in het weekend, uiteraard op basis van een vooraf 

opgestelde planning. 
 Je hebt een MBO (+) werk- en denkniveau.  

 
Wat bieden wij? 

 Een unieke werkplek in Venlo. 



 

 

 Flexibele werktijden, waarbij het aantal uren in overleg is (tussen de 20 en 38 uur). 
 Marktconform salaris. 
 Een dynamische afwisselende baan.  
 Volop ruimte voor eigen inbreng en initiatief. 
 De kans om samen met ons nieuwe ideeën te ontwikkelen! 

 
Heb je al zin om aan de slag te gaan?! 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Vivian Kersten, v.kersten@rendiz.nl. 
Solliciteren kan tot 1 oktober a.s. door je motivatiebrief en cv op te sturen t.a.v. de afdeling HR naar 
personeelszaken@rendiz.nl.   
Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag zal deel uit maken van de procedure.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  


