
 Vacature (24-28 uur)  

Medewerker beleving 
 

 
Over Apenheul 
Stichting Apenheul is een ideële organisatie die zich met hart en ziel inzet voor apen en hun 
leefgebied in het wild. Apenheul is in 1971 opgericht met als doel om liefde voor dieren en 
natuur te creëren, door bezoekers in het park een unieke beleving met apen mee te geven. 
Bovendien steunt Apenheul natuurbehoudprojecten over de hele wereld om apen en hun 
leefgebied te beschermen. Een deel van de opbrengst van Apenheul komt hieraan ten goede. 
Apenheul trekt jaarlijks zo’n 500.000 bezoekers en werd in 2016 zelfs verkozen tot Leukste uitje 
van Nederland. Daarnaast beschikt Apenheul over de unieke, duurzame congreslocatie De 
St@art, waar jaarlijks vele zakelijke groepen en families gebruik van maken. 
 
Wat kom je bij ons doen? 
Apenheul heeft als missie om nog meer liefde voor de natuur bij bezoekers te laten ontstaan. De 
medewerker beleving begeleidt het proces dat de inhoud over Apenheul, dieren en natuurbehoud 
(oa afkomstig vanuit diverse afdelingen en onderzoeken) wordt vertaald naar een verrassende, 
sprankelende beleving die past bij de diverse doelgroepen die naar Apenheul komen. Kernwoorden 
die wij belangrijk vinden bij de Apenheul beleving zijn: vernieuwend, anders dan anders, educatief, 
inspirerend en sprankelend. 
 
Vanuit een meerjarenplan, een concept of globale briefing begeleidt je het proces van concept tot 
uitwerking. Je hoeft het concept en de inhoud dus niet zelf te verzinnen maar je begeleidt het hele 
proces. Je vraagt daarvoor input van diverse afdelingen en werkt dit vervolgens uit tot een gedegen 
planning en gedetailleerde briefing. Deze briefing kan naar de afdeling vormgeving gaan maar je 
stemt ook regelmatig af met externe partijen. Uiteraard bewaak je deze planning en stuur je bij indien 
dit nodig is. 
 
Over je werkzaamheden 

 Je begeleidt diverse projecten vanaf de concept fase tot aan de realisatie fase. Je zorgt voor 
overzicht, planning en begeleiding en hebt dus een belangrijk aandeel in de realisatie van 
verrassende en goed werkende belevingsaspecten of uitingen in het park. Voorbeelden 
hiervan zijn (interactieve) bebording in het park, lesprogramma’s voor scholen, 
kinderactiviteiten in het park, etc. 

 Je hebt een echte spilfunctie en werkt samen met onder andere de afdelingen Vormgeving, 
Marketing & Communicatie en Kennis & Onderzoek. Je rapporteert aan de Manager Sales, 
Marketing & Beleving (MT-lid). 
 

Wie ben jij? 
Je hebt veel energie, doorzettingsvermogen en oog voor kwaliteit. Je vindt het leuk om een 
project van A tot Z te begeleiden en bent hierin doortastend, initiatiefrijk en nauwkeurig. Je bent 
een echte doener, een multi-tasker die in staat is altijd het overzicht te bewaren. 
 
Verder heb je: 

 Academisch/ HBO werk- en denkniveau;  

 Minimaal drie jaar relevante werkervaring in projectmanagement;  

 Passie voor natuur(behoud) en mensen; 

 Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in Nederlands (Duits en 
Engels is een pré). 

 
Wat vind je bij ons?  

 Een parttime baan (24-28 uur) met in eerste instantie een jaarcontract; 

 Een volgende stap in je carrière bij een vooruitstrevend dierenpark dat volop in beweging is, 
waarbij je de kans krijgt je kwaliteiten verder te ontwikkelen; 

 Salariëring volgens schaal 8 (minimaal €2.491,45 en maximaal €3.125,45)  van de Leisure 
CAO voor het dagattractiebedrijf en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 
Je bent overtuigd?  
Probeer ons dan ook te overtuigen! Stuur je sollicitatie met CV vóór 20 april naar  
ikbenovertuigd@apenheul.nl t.a.v. Romy Gerritsen. 
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