
Medewerker Beheer bij het 
Hertenkamp in Enhuizen

Bij het Hertenkamp werk je in een prachtige groene 
omgeving. Je werkt in een gezellig team waarin ruimte is 
voor ieders passie. Op het Hertenkamp doen we ons best 
om je in te zetten op een taak die goed aansluit op wat je 
leuk vindt, waar je goed in bent en waar je wat van kunt 
leren. Ook is het mogelijk om certificaten te behalen die 
aansluiten bij het werk, bijvoorbeeld het certificaat Veilig 
werken.

Jouw hoofdtaken
• Helpen onderhouden van de gebouwen en de stallen;
• Helpen onderhouden van de groenvoorzieningen en de 

heemtuin;
• Het terrein en het erf schoonhouden;
• Je collega-medewerker helpen bij dierverzorging.

Ben je handig, houd je van aanpakken en werk je 

graag buiten? Dan zoeken wij jou!

Wat moet je kunnen?
• Zorgvuldig werken;
• Afspraken nakomen;
• Goed communiceren met collega’s en gasten;
• Klantgericht ingesteld zijn;
• Samenwerken;
• Plannen en organiseren;
• Flexibel zijn;
• Een goede conditie hebben.
 
Begeleiding
Er is altijd begeleiding aanwezig.

Werktijden en -dagen
Je werkt van 9.00 - 16.00 uur. Op dit moment 
is het Hertenkamp geopend op maandag, 
dinsdag en donderdag. In de toekomst gaan we 
hoogstwaarschijnlijk vaker open.

Jobcoach Bianca Eeken

T: 0229-576429 

M: 06-43358630 

b.eeken@leekerweide.nl

Jobcoach Pauline Koperdraat

T: 0229-576429 

M: 06-28343768

p.koperdraat@leekerweide.nl

Jobcoach Dani Ouwerkerk 

T: 0229-576429 

M: 06-22227828 

d.ouwerkerk@leekerweide.nl

Jobcoach Eveline van Velsen

T: 0229-576429 

M: 06-28343799 

e.vanvelsen@leekerweide.nl

Meeloopdag
Wil je eerst een dagje meedraaien voordat je solliciteert? 
Dat kan!

Meer informatie over deze vacature?
Neem dan telefonisch contact op met de Ruby Berkhout 
via 06 - 10027844 of met de afdeling Jobcoaching via 
jobcoaches@leekerweide.nl.

Solliciteren kan via de website van IetsAnders
> www.werkbedrijf-ietsanders.nl/jobcoaches/vacatures

De competenties die je leert binnen het Hertenkamp kunnen 
een opstap zijn richting de arbeidsmarkt. De jobcoaches van 
LeekerweideGroep kunnen je hierbij ondersteunen.


