
Wat doet een 1e medewerker groenvoorziening?
Als 1e medewerker krijg je een ploeg van ongeveer 3 medewerkers toegewezen. Dit zijn veelal
medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door het goede voorbeeld te geven en begrip
weet je het beste uit al je medewerkers te halen. 

Door jouw kennis aan hen over te brengen, zorg je ervoor dat je medewerkers zich ontwikkelen en
uitgroeien tot vakmensen. Uiteraard werk je zelf ook mee in de uitvoering van de werkzaamheden
bestaande uit bladblazen, schoffelen, zwerfvuil opruimen, hagen snoeien, maaien met een bosmaaier
en stamschot verwijderen.

ACV is zichtbaar en herkenbaar in de regio. We zijn vanzelfsprekend in de buurt.
Voor de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Veenendaal en Wageningen
voeren wij op betrokken en verantwoordelijke wijze het beheer van grondstoffen
uit. Dit doen wij door oa. het inzamelen van afval- en grondstoffen. Daarbij
verzorgen wij de overslag én het transport naar erkende verwerkers. Voor een
aantal van deze gemeenten verricht ACV ook werkzaamheden in de openbare
ruimte. Denk hierbij aan machinaal vegen, onkruidbestrijding op verharding,
maaien, plaagdierbeheersing, groenonderhoud, zwerfafvalbestrijding en het
legen van prullenbakken en de riool- en kolkenreiniging. Onze organisatie heeft
oog voor diversiteit en streeft naar inclusief werkgeverschap.

1e Medewerker Groenvoorziening

ACV is opzoek naar een mensgerichte

MEER INFORMATIE?

Je bent in bezit van rijbewijs B.
Je beschikt over groenkennis.
Je hebt kennis van kleine handgereedschappen en een bosmaaier. Bij voorkeur ben je in bezit van
bosmaaiercertificaat (of bereid dit te halen). 

Het hele jaar door werk.
Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de cao GEO, Services.
Uitzicht op een vast dienstverband.

Dit ben jij

Heb je geen ervaring in het werken met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar heb je
wel ruime ervaring in het groen? Reageer gerust op deze vacature!

Ons aanbod

SOLLICITEER!

Wil je deel worden van het team en voldoe je aan de
criteria? Klik dan op solliciteer en vul het formulier in.
Een assessment maakt onderdeel uit van de selectie.

Eerst meer informatie? Bel met Wouter Hoefkens,
manager Beheer Openbare Ruimte of Cindy Lefers,
adviseur HR op 0318 – 648 160.

http://www.acv-groep.nl/acv-groep
tel:0318648160
https://www.acv-groep.nl/acv-groep/werken-bij-acv

