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Concern voor Werk is op zoek naar een 

 

 

 

 

Wat ga jij doen? 

Als meewerkend leidinggevende groen ben je verantwoordelijk voor een stadsdeel 

van Lelystad. Je werkt met een team van 10 tot 15 mensen en samen zorg je ervoor 

dat het stadsdeel in de gemeente Lelystad er weer netjes bij ligt. 

Je geeft dagelijkse leiding aan je team waarin medewerkers met of zonder beperking 

werken. 

Waar nodig help je mee met bijvoorbeeld schoffelen, snoei-, en/of 

bosmaaiwerkzaamheden. In de functie van meewerkend leidinggevende groen ben 

je de hele dag druk bezig. Jij zorgt dat de werkzaamheden tijdig worden uitgevoerd 

en opgeleverd. Aan het einde van jouw werkdag rapporteer je de voortgang van de 

werkzaamheden aan de uitvoerder. 

Dit ben jij 

Je hebt passie voor groen, je voelt je verantwoordelijk voor het resultaat. Met jouw 

enthousiasme en geduld weet jij jouw medewerkers mee te krijgen. Je communiceert 

duidelijk en zorgt voor een dagelijkse structuur, durft bij te sturen wanneer dit nodig 

is. En verder:  

• Je hebt een afgeronde mbo opleiding, niveau 3 of 4; 

• Je hebt voldoende kennis van planten; 

• Je beschikt over de kwaliteit om het voortouw te nemen in werksituaties; 

• Je voelt je verantwoordelijk voor het resultaat; 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B of bereid zijn deze via ons te halen. 

Dit kun jij van ons verwachten 

• Een prettige werkomgeving met fijne collega’s; 

• Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en cursussen om jouw 

vaardigheden te vergroten. Wij bieden o.a. het kunnen behalen van je 

rijbewijs B, E achter B of VCA; 

• Een goed salaris dat meegroeit met jouw ontwikkelingen, goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden o.a. een vaste 13e maand. 

Dit zijn wij 

Wij zijn Concern voor Werk een betrokken onderneming, eigendom van de 

gemeenten Lelystad, Noordoostpolder en Urk. Wij werken aan een inclusieve 

arbeidsmarkt waar iedereen meedoet, met of zonder beperking. Met ruim 140 

groenmedewerkers en een modern machinepark staan wij elke dag klaar voor het  

 

MEEWERKEND LEIDINGGEVENDE GROEN (m/v) 
(36 uur per week, locatie Lelystad) 
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onderhoud van openbare ruimte, bedrijventerreinen, bij kinderdagverblijven, 

instellingen en bij particuliere opdrachtgevers. 

Heb jij interesse? 

Voor eventuele vragen over deze vacature kun je contact opnemen met  

Wim Verhoeven, projectleider groen.  

Je kunt je sollicitatie sturen naar Corina van Veen, personeelsadviseur. Het adres is 

Postbus 2032, 8200 AA in Lelystad of mailen naar vacatures@concernvoorwerk.nl.  
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