Vacature begeleider tuin/groen/(dier)
Stichting Hoeve Klein Mariëndaal is een gerenommeerde Zorgboerderij & Theeschenkerij in Arnhem met een
nevenlocatie in Schaarsbergen. We bieden begeleiding in groepsverband aan mensen met begeleidingsvragen,
gericht op ontwikkeling van psychosociale of participerende doelen. Voor onze hoofdlocatie in Arnhem, zijn wij
op zoek naar een ervaren begeleider met aantoonbare kennis en ervaring van groenteteelt en onderhoud.
Je verricht als begeleider Tuin samen met de deelnemers activiteiten en werkzaamheden op het erf, in de
(pluk)tuin en op het land. Op het land verbouwen we groenten en fruit voor eigen gebruik en voor in
groentepakketten voor onze klanten. Op het erf zijn allerhande klussen te verrichten; op het terrein of in de
gebouwen, zodat de werkplekken veilig en verzorgd zijn. Je draagt bij aan een goede werksfeer, waarbij je
deelnemers (en eventueel stagiairs en vrijwilligers) coacht en aanstuurt.
Je werkt in de organisatie onder leiding van de Teamleider en je werkt samen met de collega begeleiders van
Tuin&Dier. We hebben de ambitie om te professionaliseren en verder te groeien en daarom zoeken we per
direct een begeleider voor 32 uur per week. De functie is ingeschaald in schaal 40 CAO gehandicaptenzorg.
Wat bieden wij:
• een mooie werkplek met veel potentie in een prachtige groene omgeving;
• dé kans om een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van het deelgebied Tuin&Dier als sociale
onderneming;
• ruimte voor ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling;
• een inspirerende plek waar onze deelnemers hun kwaliteiten en talenten tot bloei kunnen laten komen;
• een contract van 1 jaar met de intentie deze te verlengen.
Wat vragen wij:
• een enthousiaste collega met aantoonbare ervaring en affiniteit in groenteteelt en groenonderhoud;
• goed ontwikkelde begeleidersvaardigheden, inclusief de bijbehorende zorgadministratie;
• een proactieve en betrokken houding;
• ondernemerschap met oog voor mens, natuur en welzijn;
• twee rechterhanden met kluservaring;
• goed kunnen organiseren en plannen;
• ervaring en/of affiniteit met dieren is een pré;
• Rijbewijs B, rijbewijs E is een pré.
Opleidingseisen:
• minimaal mbo-opleiding (niveau 4) in de Zorg;
• goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal.
Interesse?
Stuur dan je cv met motivatiebrief vóór 15 juni 2022 aan administratie@hoevekleinmariendaal.nl
Meer informatie over de Stichting is te vinden op onze website www.hoevekleinmariendaal.nl
Voor vragen kun je je wenden tot de teamleider Tuin&Dier David Koning, koning@hoevekleinmariendaal.nl of
06 28 84 57 68.

