Projectmedewerker Landrecreatie (36 uur)
Voor een periode van 1 jaar
Recreatieschap Marrekrite is een compacte, flexibele organisatie die zich bezighoudt met het
verbeteren van de toeristisch-recreatieve infrastructuur in Fryslân. Marrekrite doet dit werk
namens 13 Friese gemeenten en de provincie Fryslân.
Onze belangrijkste taak op land is de ontwikkeling en het beheer en onderhoud van het fietsen wandelknooppuntennetwerk en de Toeristische Overstappunten (TOP’s). Het fysieke
onderhoud in het veld wordt door een aannemer gedaan, vanuit kantoor wordt dit
gecoördineerd.
Op het gebied van waterrecreatie beheren en onderhouden we gratis aanlegplaatsen op zo’n
700 locaties midden in de Friese natuur.
Dit ga je doen:
Als projectmedewerker:
ondersteun je de Coördinator Landrecreatie en Projectadviseur Landrecreatie bij alle
voorkomende werkzaamheden op het terrein van ontwikkeling, beheer en onderhoud
van de recreatieve routenetwerken, zoals:
o het afhandelen van schademeldingen;
o het uitvoeren van inspecties in het veld;
o voorbereiden van trajectwijzigingen;
o registreren van stremmingen.
werk je mee aan het actueel houden van de digitale data van de
knooppuntnetwerken en TOP’s, waarbij je ook derden voorziet van actuele GIS-data
van al onze voorzieningen,
ondersteun je bij de uitvoering van projecten, zoals de realisatie van Toeristische
Overstappunten,
leg je verantwoording af aan de Coördinator Landrecreatie.
Wie zoeken we?
We zoeken een praktische regelaar: je kunt zelfstandig werken en je hebt van nature graag
overzicht. Je bent nauwkeurig, stipt en kunt goed plannen en organiseren. Je gaat
daadkrachtig te werk, maar wel met gevoel voor (politieke) verhoudingen en belangen. Je
bent communicatief sterk, positief ingesteld en je bent praktisch en creatief met oplossingen.
Je voelt je thuis in een klein team.
Je hebt een hbo-opleiding (bijv. Leisure of Tourism Management) met enkele jaren
werkervaring, bij voorkeur in een vergelijkbare functie. Je hebt aantoonbare kennis van
recreatie en toerisme en bij voorkeur van recreatieve routenetwerken/bewegwijzering. Als je
kunt werken met GIS-programmatuur (QGis) is dat een pre. Ook het beheersen van de Friese
taal is een pre.

Wat bieden we?
Je krijgt de gelegenheid een belangrijke bijdrage te leveren aan de recreatieve infrastructuur
in Fryslân. Je standplaats is Uitwellingerga. Marrekrite biedt de mogelijkheid hybride te
werken, in afstemming met je collega’s. Recreatieschap Marrekrite is een
gemeenschappelijke regeling en volgt de cao Provinciale Sector. Voor deze functie bieden wij
een maximaal salaris van € 3.545,12 bij een volledig dienstverband (schaal 8). De functie is in
eerste instantie voor een periode van 1 jaar.
Sollicitatieprocedure
Heb je interesse? Stuur je curriculum vitae en motivatie dan uiterlijk woensdag 22 juni 2022
naar info@marrekrite.frl (t.a.v. Lourens Touwen, directeur Recreatieschap Marrekrite). De
eerste gespreksronde vindt plaats op donderdag 30 juni 2022. De tweede gespreksronde is
op dinsdag 5 juli 2022.
Informatie
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Corrie de Groot,
Coördinator Landrecreatie.
Zij is telefonisch bereikbaar (di, do en vr) op 0515-745 600/06-528 896 78 of per e-mail via
c.degroot@marrekrite.frl.
Uitwellingerga, 8 juni 2022

