Voor het team Beheer Buiten van de afdeling Beleid en Beheer zijn wij op zoek naar een:
servicemedewerker openbare ruimte
36 uur per week
medewerker boomverzorging
36 uur per week
Servicemedewerker openbare ruimte
Als servicemedewerker openbare ruimte ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van
groenvoorzieningen, straatmeubilair, riolering en bestrating. Je beoordeelt de noodzaak tot het verrichten
van kleinschalig onderhoud en reparaties. Je bent de ogen op straat inzake straatreiniging, je draagt zorg
voor het ledigen van afvalbakken en ruimt zwerfvuil op zodat er een verzorgd straatbeeld ontstaat. Als
medewerker in algemene dienst verricht je overige voorkomende werkzaamheden. Ook neem je deel aan
de gladheidbestrijding, ben je betrokken en bied je hulp bij calamiteiten en verhelp je storingen van de
parkeerdienst. De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats vanuit de werkplaats in Sluis.
Functie-eisen
- Je hebt kennis van technisch onderhoud op minimaal VMBO niveau-3
- Je hebt rijbewijs BE
- Je bezit een VCA-certificaat (of bent bereid dit snel te behalen)
- Je bent een teamspeler en omgevingsbewust
- Je kunt goed samenwerken, beschikt over een flexibele werkhouding en bent sociaal vaardig
Arbeidsvoorwaarden
De functieschaal is schaal 5. Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring en ligt tussen
€ 1.616,00 (aanloopschaal) en € 2.535,00 (functieschaal) bruto per maand. Dit is exclusief 16,3%
individueel keuzebudget.
Medewerker boomverzorging
Als medewerker boomverzorging/European Treeworker (ETW) voer je diverse snoei- en
rooiwerkzaamheden uit. Je bent het aanspreekpunt voor de toezichthouder en de adviseur openbare
ruimte voor de technische uitvoeringsmogelijkheden. Daarnaast voer je in samenspraak met de hoveniers
gespecialiseerde werkzaamheden uit op het gebied van groenonderhoud. Als medewerker in algemene
dienst verricht je overige voorkomende werkzaamheden. Ook neem je deel aan de gladheidbestrijding,
ben je betrokken en bied je hulp bij calamiteiten en verhelp je storingen van de parkeerdienst. De
werkzaamheden vinden voornamelijk plaats vanuit de werkplaats in Sluis.
Functie-eisen:
- Je hebt vakkennis en een relevante groenopleiding op minimaal VMBO niveau-3/MBO-niveau
- Je bent in het bezit van het diploma European Treeworker (ETW) en hebt bij voorkeur enige jaren
ervaring op het gebied van boomverzorging
- Je hebt een rijbewijs BE
- Je bent in het bezit van een VCA-certificaat (of bereid dit snel te behalen)

-

Je bent een teamspeler en omgevingsbewust
Je kunt goed samenwerken, beschikt over een flexibele werkhouding en bent sociaal vaardig

Arbeidsvoorwaarden
De functieschaal is schaal 6. Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring en ligt tussen
€ 1.663,00 (aanloopschaal) en € 2.662,00 (functieschaal) bruto per maand. Dit is exclusief 16,3%
individueel keuzebudget.
Interesse?
Heb je interesse in één van deze vacatures? Mail dan vóór 28 mei 2017 je sollicitatiebrief met cv naar het
college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sluis via Mascha Pyfferoen van P&O, e-mail
m.pyfferoen@terneuzen.nl.
Voor meer informatie over de vacatures kun je contact opnemen met Adri Hamelink, teamleider Beheer,
tel. 0117 - 457220 of 06 - 8390 5048.
Voor deze vacatures wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Interne kandidaten hebben een
voorrangspositie.

