
Stichting Buurtbeheer- en ontwikkeling Zeeheldenkwartier (BBOZ) is een (kleine sociale 
onderneming) in Den Haag die arbeidsparticipatie en verbetering van (wijk) leefbaarheid 
combineert.

Voor onze locatie kinderboerderij Het Beestenspul zijn we per direct op zoek naar een:

                                                 Beheerder Kinderboerderij
                                                           30 uur per week

De functie:
De beheerder is tezamen met een collega beheerder eindverantwoordelijk voor het dagelijkse reilen 
en zeilen van de kinderboerderij en is direct leidinggevende van het aanwezige (vrijwillige) 
personeel aldaar. De beheerder is hiërarchisch verantwoording verschuldigd aan de directeur van de 
Stichting BBOZ.

De beheerder heeft de volgende taken:
 Draagt zorg voor het dierenwelzijn.
 Draagt zorg voor het beheer/onderhoud van gebouw/terrein.
 Draagt zorg/participeert m.b.t. educatie/voorlichtings activiteitenaanbod.
 Draagt zorg voor openstelling.
 Is aanspreekpunt voor het publiek.
 Draagt zorg voor de begeleiding van stagiaires.
 Draagt zorg voor een adequate administratie en rapportage.

Het profiel:
Je beschikt over een mbo 4 diploma beheerder kinderboerderij en VOG is geen probleem.
Je toont initiatief, bent overtuigend en besluitvaardig. Je bent goed in staat om relaties op te bouwen
en te onderhouden. Je gaat klantgericht te werk. Je bent bereidt om in de weekenden te werken.

Arbeidsvoorwaarden:
De Stichting BBOZ heeft een eigen reglement arbeidsvoorwaarden. Het salaris bedraagt maximaal 
€  2.437,50 bij een aanstelling van 40 uur.

Aanstelling voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Verder biedt de organisatie goede opleiding mogelijkheden.

Interesse:
Jouw brief willen wij uiterlijk 8 oktober 2021 ontvangen.
Je kunt jouw brief met uitgebreide curriculum vitae zenden aan Stichting BBOZ t.a.v. 
Selectiecommissie beheerder kinderboerderij, Roggeveenstraat 191, 2518 TN DEN HAAG.
Of je mailt je brief en cv naar info@bboz.nl

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Shirley v.d. Luijtgaarden, 
beheerder telefoonnummer 06-28 979 830 (tot 18.00 uur).
Of kijk op onze website www.bboz.nl

http://www.bboz.nl/
mailto:info@bboz.nl

