MEDEWERKER SERVICETEAM
BUITENRUIMTE
(36 uur per week)
Het ‘groene’ visitekaartje
van onze gemeente

Gemeente Molenlanden is een innovatieve gemeente
in de Zuidelijke Randstad met een grenzeloze ambitie.
We gaan voor een vijf sterren-dienstverlening, waarbij
we actief aanwezig zijn in de twintig karakteristieke
kernen. We verbinden ons met 43.500 inwoners en
ondernemers door hen te ontmoeten, kennis te delen,
samen oplossingen te vinden en elkaar te inspireren.
En natuurlijk kijken we over de grenzen van onze
groene oase en werken we samen met partners in de
regio en daarbuiten.
De ideale werkgever
De raad van Molenlanden bestaat uit 27 leden verdeeld over
zes fracties. De raad heeft de ambitie om zich te ontwikkelen
op het gebied van participatie met inwoners (kerngericht
werken) en zich sterk te positioneren in de regio.
De griffie van gemeente Molenlanden werkt in een
collegiaal team: de raadsgriffier, twee raadsadviseurs
en twee ondersteunende collega’s (totaal ruim 3,5 fte).
De griffie ondersteunt de raad en zijn commissies bij
alle werkzaamheden en opereert in een dynamische
omgeving die, mede door de recente herindeling, nooit
saai is. Met veel plezier brengt de griffie structuur aan
in het besluitvormingsproces en adviseert zij de raad
en raadsleden bij hun dilemma’s en ontwikkelingen.
Alle collega’s van de griffie leveren een bijdrage aan de
ontwikkeling van de raad.

Je nieuwe baan
Je bent graag buiten aan het werk in een baan die elke dag
anders is. Je maakt meters op de maaimachine, snoeit bomen,
onderhoudt groenperken en begraafplaatsen. Bovendien

signaleer je op welke locatie beheer of onderhoud nodig is. Dat
je af en toe onderhoud pleegt aan wegen en riolering, vind je
prima. Je bent een allrounder die graag breed inzetbaar is. In
principe werk je in een vaste wijk/gebied, waar de inwoners je
leren kennen, een praatje maken en hun waardering uitspreken.
Ze zullen ook vragen aan je stellen, want je bent het ‘groene’
visitekaartje van de gemeente.

Dit ben jij
Je hebt een afgeronde MBO opleiding (vakbekwaam medewerker
groenbeheer) niveau 3 en affiniteit/ervaring met het beheer
van bomen. Verder een rijbewijs B+E en enige ervaring met het
onderhouden van wegen en riolering. Een VCA-diploma zou
super zijn. Je voelt je verantwoordelijk voor je werk en vindt
het leuk om betrokken te worden bij wat er allemaal speelt op
groenbeheer binnen de gemeente. Als collega’s een beroep op je
doen, sta je altijd voor ze klaar en zij voor jou.

Aanbod
Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt een salaris
geboden van maximaal € 2.570,- bruto per maand (CARUWO schaal 5) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast
ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een
individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van
de arbeidsvoorwaarden naar eigen wensen kunt inrichten.
Verder biedt de gemeente een aantrekkelijk werkklimaat
met aandacht voor loopbaanontwikkeling, goede secundaire
arbeidsvoorwaarden conform de CAR-UWO

Informatie & solliciteren
Bel voor meer informatie met Wim Meerkerk, 06 - 21 60 17 95
of mail naar wim.meerkerk@jouwgemeente.nl. Mail je cv naar
Gert Krijgsman, HR adviseur, gert.krijgsman@jouwgemeente.nl.
Solliciteren kan tot en met 26 maart 2019.

