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Voor de afdeling Groenvoorziening van Concern voor Werk zijn wij op zoek naar een   

    

 MEDEWERKER BEDRIJFSBUREAU GROEN 
(28 uur per week, standplaats Emmeloord) 

Functie omschrijving:  

Het voorbereiden van de calculatie, werkvoorbereiding, inkoop en planning. U fungeert als een 

'spin in het web' op het bedrijfsbureau en bent het aanspreekpunt voor allerlei klant gerelateerde 

vragen en vragen van collega’s in de operatie.  

  

Taken en verantwoordelijkheden:  

De functie valt onder de directe verantwoordelijkheid van de teamleider Groen. U bent in deze 

functie verantwoordelijk voor onder andere het:  

• uitwerken van calculaties en offertes;  

• het verzorgen van de projectadministratie;  

• coördineren van de urenadministratie;  

• verzorgen van de (projectgebonden) inkoop;  

• verzorgen van de verkoopfacturatie;  

• het opstellen en actueel houden van planningen in samenspraak met de uitvoerders; 

• ondersteunen van uitvoerders op het gebied van het inventariseren en voorbereiden van  

groenwerkzaamheden; 

• het voorbereiden en notuleren van overleggen; 

• het (mede) bewaken van de verschillende budgetten en de financiële voortgang; 

• een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van kwaliteits- en informatiesystemen. 

 

Functie-eisen:  

Wij zoeken iemand die klant- en servicegericht is en   

• een leergierige, enthousiaste, zelfstandige werker is met een MBO/HBO werk- en denkniveau;   

• met een voor de functie relevante administratieve opleiding;  

• ervaring met het gebruik van Microsoft Office (Word, Excel, Outlook);  

• enige jaren praktische ervaring in administratieve werkzaamheden;  

• open staat om te leren en in staat is het werk snel eigen te maken;  

• in het bezit is van rijbewijs B;  

• beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse 

taal;   

• flexibel, stressbestendig, sociaal, ontwikkelingsgericht en communicatief vaardig is;  

• affiniteit heeft 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 Emmeloord. Inschaling is conform de voor u geldende cao.   

  

Sollicitatie:  

Voor eventuele vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met Eric Bonsink, teamleider 

Groen. U kunt uw sollicitatie sturen naar Corina van Veen, personeelsadviseur. Het adres is: 

postbus 2032, 8203 AA Lelystad of per e-mail vacatures@concernvoorwerk.nl  

De sluitingstermijn van deze vacature is 8 december 2021.   

  
Concern voor Werk  
Vaartweg 67 / Postbus 2032  
8203 AA Lelystad  

0320-80 00 00 

www.concernvoorwerk.nl 
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