
  Senior Beleidsmedewerker Z org en Welzijn/P 

 
 
Onze organisatie 
Met ongeveer 330 
medewerkers, verdeeld over 
8 afdelingen, werken we aan 

een prettige en veilige 
leefomgeving voor onze ruim 
35.000 inwoners. 
Openbare Werken is één van 

onze 8 afdelingen. Bij het 
cluster Buitendienst is op dit 
moment 65 FTE werkzaam. 

 

 

 
Informatie  
Voor meer informatie over de 
functie kun je contact 
opnemen met Rudolf 
Heuvelink of Sabine Huntink.  
 

Beiden zijn bereikbaar via 
telefoonnummer (0316) 291 
391. 
 

Solliciteren? 
Wij ontvangen 

jesollicitatiebrief met cv graag 
via de site van 
werkeningelderland 
Je kunt reageren tot en met 
28 juni 2020. 

 
De eerste gesprekken zijn 
gepland op dinsdag  
7 juli 2020. 
 
Acquisitie naar aanleiding 

van deze vacature wordt 
niet op prijs gesteld. 
 

Een assessment en/of 

antecedentenonderzoek kan 

deel uitmaken van de 

procedure. 

 

Vakman Groen 
 (Openbare Werken, Buitendienst) 

 (36 uur per week) 

 

Ben jij de bevlogen begeleider met groene vingers? Wil jij in 

teamverband de openbare ruimte onderhouden? 

 Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Wat ga je doen? 

De Buitendienst van de afdeling Openbare Werken is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud in de 

openbare ruimte, van kleinschalig onderhoud als gevolg van 

meldingen tot het planmatig uitvoering geven aan voornamelijk 

onderhoud van het openbaar groen. Een gedeelte van het 

groenonderhoud wordt verzorgd door collega’s met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. Om deze collega’s maximaal te kunnen 

ondersteunen en begeleiden bij hun werk, zijn wij op zoek naar een 

vakbekwame medewerker met uitstekende sociale en agogische 

vaardigheden.Met je eigen wijkteam organiseer je, vanuit een niet 

hiërarchische positie, werkzaamheden in je eigen wijk, te denken 

valt aan schoffelen, snoeien, het ruimen van blad- en zwerfvuil, 

maar bijvoorbeeld ook het recht leggen van een verzakte stoeptegel.  

We organiseren het werk zoveel mogelijk in de wijk. Hier breng je 

dus grotendeels je dag door. Je werkt mee, brengt kennis en 

ervaring over, hebt een oor- en oogfunctie in de wijk, voor zowel 

inwoners als je collega’s en ziet toe op veiligheidsvoorschriften 

tijdens het werk. Door jouw motiverende coaching en begeleiding 

help jij je collega’s goed op weg! Het kunnen overleggen van een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst 

treden bij de gemeente Montferland. 

 

Wat breng je mee? 

Je bent een creatieve, inspirerende collega met aantoonbare affiniteit 

met en kennis van mensen met een arbeidsbeperking. In deze 

functie is het belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en je je 

kunt inleven in verschillende type mensen met verschillende 

achtergronden. Je beschikt over uitstekende communicatieve 

vaardigheden en bent bereid het eerste aanspreekpunt in de wijk te 

zijn. Je beschikt minimaal over een mbo 4 opleiding richting 

groenvoorziening. Aanvullende opleidingen/trainingen in de richting 

werkbegeleiding is een pré. Verder heb je een BE-rijbewijs of bent 

bereid deze op korte termijn te behalen.  

 

Wat bieden wij? 

 Een afwisselende en uitdagende baan met voldoende 

mogelijkheden je kwaliteiten te ontwikkelen; 

 Salaris van maximaal € 2.738,- bruto per maand 

(salarisschaal 5, peildatum 1-7-2020); 

 Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd behoort tot de 

mogelijkheden;  

 Individueel Keuzebudget 17,05% bruto per maand; 

 Mogelijkheid tot aan- en verkoop verlof.  

 

 

  
 

https://www.werkeningelderland.nl/vacature/59451/vakman-groen-38729/

