
Zorgen voor een schone en veilige openbare ruimte en aanspreekpunt zijn voor onze opdrachtgevers; 
Schouwresultaten vertalen naar een efficiënte aanpak van de werkzaamheden;
Het vertalen van opdrachten en wensen vanuit het contract naar operationele taken;
Werkplanningen maken en toezicht houden op de dagelijkse werkzaamheden. De teams bestaan uit
vakmensen, waarvan een aantal medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt heeft;
Controleren van het werk in de wijk en medewerkers ter plekke coachen op het te leveren
kwaliteitsniveau. Naast kwaliteit van werken, staan veilig en gezond werken centraal;
Corrigeren, motiveren en bevorderen van het zelfstandig functioneren en vakmanschap van
medewerkers. Dit doe je door het voeren van ontwikkelgesprekken;
Weten wat er leeft en actief reageren op signalen;
Bijdragen aan het verzuimdossier;
Overleg voeren met wijkbeheerders en toezichthouders van de gemeenten en deelnemen aan
bouwvergaderingen;
Zorg dragen voor het goede gebruik van de machines. Je ondersteunt de medewerkers hierin.

Je krijgt energie van het aansturen en coachen van medewerkers 
Je werkt graag met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Je geeft het goede voorbeeld en weet wat er leeft. 
Je combineert resultaat met mensgerichtheid. 
Je hebt aantoonbare kennis van beheer van de openbare ruimte.
Je houdt van techniek en machines en gaat graag een uitdaging aan

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

Wat doet een werkleider BOR?
Als werkleider ben je mede verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte van onze
opdrachtgevers. Je werkt in een team van werkleiders onder leiding van de teammanager BOR. Jouw
focus ligt op de straatreiniging en de beheersing van onkruid op verharding. Je houdt van een uitdaging en
beleeft plezier aan samenwerking, ook als het soms druk is. Belangrijke taken en verantwoordelijkheden
hierbij zijn:

Dit ben jij
Als werkleider BOR beschik je minimaal over MBO-3 werk- en denkniveau verkregen door een afgeronde
opleiding of ruime werkervaring in het groen en/of civiel. Kennis en ervaring op het gebied van
beeldgericht werken is een must. Kennis van CROW systematiek en RAW bestekken is een pre.

Jij herkent jezelf in de volgende kenmerken:

Ons aanbod

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.

Werkleider Beheer Openbare Ruimte

ACV is op zoek naar een mensgerichte

MEER INFORMATIE?SOLLICITEER!

Wil je deel worden van het team en voldoe je aan de
criteria? Klik dan op solliciteer en vul het formulier in. 

Eerst meer informatie? Bel met Arjan Rosseel,
teammanager op 0318 – 648 160.

Fulltime

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

