
Wat doet een Schone Buurt Coach?
Als Schone Buurt Coach lever je een bijdrage aan een schone leefomgeving, duurzaamheid en een
beter milieu. Je maakt inwoners bewuster van afval en afvalscheiding door het geven van tips en
adviezen. Dit doe je door dagelijks aanwezig te zijn in de wijk. Daarnaast ondersteun je bij het uitrollen
van projecten en nieuwbouw.

Bij het behandelen van binnengekomen klachten ga je met inwoners in gesprek, indien nodig spreek je
ze aan op hun gedrag en denk je mee in praktische oplossingen. Zo voorkom je toekomstige klachten
over onjuist geplaatst afval. 

Ook lever je gegevens aan over ontvangen en afgehandelde meldingen ten behoeve van rapportages
aan opdrachtgevende gemeenten.

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.

Schone Buurt Coach

ACV is op zoek naar een mensgerichte

MEER INFORMATIE?

Je beschikt over MBO werk- en denkniveau verkregen door een afgeronde opleiding of ruime
werkervaring
Je bent niet bang voor vieze handen als je een afvalzak of -container op inhoud moet controleren
Je bent in bezit van rijbewijs B
Je bent flexibel, want af en toe werk je ook ‘s avonds en in weekenden
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
Je kunt jezelf goed uitdrukken in de Nederlandse taal en af en toe kun je ook een paar zinnen Engels
en/of Duits uit je mouw schudden 
Je schrikt er niet van om aanwezig te zijn op bewonersavonden, buurtcommissies of op een
duurzaamheidsmarkt te staan
Je bent geduldig in je uitleg en met je rustige benadering voorkom je conflicten of weet je
conflictsituaties snel te de-escaleren. Je verbindt van nature makkelijk met mensen

Een gevarieerde functie
Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (cao GEO, Services)
Persoonlijke ontwikkelmogelijkheden
Uitzicht op een vast dienstverband

Dit ben jij

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 Dirk Geurds,
teammanager op 0318 – 648 160.

Voor minimaal 32 uur/4 dagen per week

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

