
 

 
 
Recreatieschap Marrekrite zoekt op korte termijn een  
 

Projectleider (32 uur) 
 
Recreatieschap Marrekrite is een compacte en dynamische organisatie die zich bezighoudt met het 
onderhouden en verbeteren van de recreatieve infrastructuur in Fryslân, zowel op land als op water. 
Marrekrite doet dit werk namens 13 Friese gemeenten en de provincie Fryslân.  
 
De hoofdtaken van Marrekrite zijn het beheren en onderhouden van gratis aanlegplaatsen midden in 
de Friese natuur, de fiets- en wandelknooppuntnetwerken en de Toeristische Overstappunten. Ook 
adviseren wij onze deelnemers over diverse recreatieve vraagstukken. 
 
Dit ga je doen 
Marrekrite voert namens de deelnemers in toenemende mate projecten uit op het vlak van recreatie. 
Als projectleider bereid je dergelijke projecten voor en voer je ze uit, waarbij je ook verantwoordelijk 
bent voor de (financiële) projectadministratie. Ook onderhoud je hiervoor de contacten met alle 
betrokken partijen. Daarnaast vertegenwoordig je Marrekrite bij bijeenkomsten, beurzen of 
symposia. Kortom, je hebt de gehele regie. Je legt daarbij verantwoording af aan de manager beleid, 
kwaliteit & projecten.  
In de eerste maanden ben je met name bezig met het realiseren van Toeristische Overstappunten op 
diverse locaties in de provincie. Daarnaast ga je een aantal taken binnen het werkveld Land uitvoeren, 
om een taakverschuiving binnen de organisatie mogelijk te maken. De verwachting is dat de 
projecten na verloop van tijd een breder karakter krijgen, met andere woorden, naast land- ook 
watergerelateerd. 
 
Wie zoeken we? 
We zijn op zoek naar een positief ingestelde collega die zich thuis voelt in een klein team. Je bent 
boven alles onafhankelijk en zelfsturend en kunt goed plannen en organiseren. Je houdt er van om 
op resultaten te worden aangesproken, bent praktisch en durft creatieve oplossingen en ideeën naar 
voren te brengen. We stellen het op prijs als je ook proactief meedenkt over het verbeteren van de 
organisatie. Ondertussen toon je intern en extern een scherp gevoel voor mensen en voor (politieke) 
verhoudingen. 
 
Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau en hebt meerdere jaren werkervaring in een 
vergelijkbare functie. Bekendheid met Friesland en het Friese toeristisch-recreatieve werkveld 
spreekt in je voordeel. Dat geldt ook voor de beheersing van de Friese taal.  
 
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 brutosalaris van minimaal € 3.385,60 en maximaal € 4.778,94 
(schaal 10) bij een volledig dienstverband (36 uur), afhankelijk van ervaring en opleiding. Daar 
bovenop krijg je 22,37% IKB (Individueel Keuze Budget).  
De functie is in eerste instantie voor een periode van 1 jaar, met uitzicht op een vast contract. 
 
  



 

 
Sollicitatieprocedure  
Heb je interesse? Stuur je curriculum vitae en motivatie dan uiterlijk 31 maart 2023 naar: 
info@marrekrite.frl. De eerste gespreksronde vindt plaats op donderdagmiddag 6 april 2023. 
 
Informatie 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Corrie de Groot, Coördinator 
Land en BKC. 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, 17 maart 2023 
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