
 

31 mei 2021 / in- en externe werving / AME  

 
Concern voor Werk biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt volop mogelijkheden om te werken, te leren 
en te re-integreren. Deze activiteiten vinden grotendeels plaats in nauwe samenwerking met Werkbedrijf Lelystad 
en de WerkCorporatie Noordoostpolder.  
 

Onze afdeling Groenvoorziening verricht werkzaamheden in het openbaar groen, op bedrijfsterreinen en 
voor particulieren. Er werken ruim 150 medewerkers, verdeeld over de vestigingen in Lelystad, 
Emmeloord en Zeewolde. Wie mogen we binnenkort begroeten als nieuwe collega? Door toename van 
onze werkzaamheden zoeken we een nieuwe medewerk(st)er voor de functie van   
 

 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 
De meewerkend leidinggevende Groen valt onder de directe verantwoordelijkheid van de uitvoerder 
Groen. 
 
U bent in deze functie verantwoordelijk voor onder andere het 

 leiding geven aan een team van medewerkers in het onderhouden van projecten in de openbare 
ruimte; 

 zorgdragen voor, meewerken aan en toezien op de uitvoering van het werk; 

 plannen en organiseren van het werk; 

 onderhouden van contacten met opdrachtgevers; 

 uitvoeren werkplek inspecties en toolboxmeetingen. 
 

Functie-eisen: 

 MBO werk- en denkniveau;  

 een relevante groen opleiding, eventueel aangevuld met vervolgopleidingen in de groensector; 

 aantoonbare werkervaring in de groenvoorziening; 

 flexibele, bedrijfsmatige en klantgerichte instelling; 

 goede communicatieve en sociale vaardigheden; 

 in het bezit zijn van VCA-VOL is een pre (of bereid zijn deze te halen);  

 beschikken over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in de  
Nederlandse taal;  

 in het bezit zijn van rijbewijs B(E); 

 leidinggevende capaciteiten, stressbestendig, ontwikkelingsgericht en communicatief vaardig; 

 affiniteit hebben met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een beperking. 
 

Wij bieden: 
Een uitdagende functie in een sterk veranderende organisatie. De werkzaamheden vinden plaats in het 
werkgebied van Concern voor Werk. Wij bieden een passende beloning binnen cao Sociaal Werk.  
 

Sollicitatie: 
Wilt u meer informatie? Belt u dan naar Gerben Nijkamp (06-50645202), assistent uitvoerder 

groenvoorziening. U kunt uw sollicitatie vóór 18 juni a.s. sturen naar Corina van Veen 
(personeelsadviseur), postbus 2032, 8203 AA Lelystad of mailen naar vacatures@concernvoorwerk.nl.  
 

Concern voor Werk 
Vaartweg 67 / Postbus 2032 
8203 AA Lelystad 
0320– 80 00 00  www.concernvoorwerk.nl 
 

 

 

MEEWERKEND LEIDINGGEVENDE GROEN (m/v) 
36 uur per week 
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