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VACATURE  
  
Concern voor werk is een sociale onderneming die bijdraagt aan de totstandkoming van de 

inclusieve arbeidsmarkt in haar regio. Een inclusieve arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt waar 

iedereen meedoet, met of zonder beperking. Vanuit onze locaties in Emmeloord en Lelystad 

verrichten wij een breed scala aan werkzaamheden voor de gemeentes, bedrijven en andere 

opdrachtgevers.   

  

Voor de afdelingen Groenvoorziening Emmeloord en Lelystad, zijn wij op zoek naar    

    

 MAAIERS GROEN (M/V)  
            (36 uur per week)   
  

De afdeling groenvoorziening verricht werkzaamheden in het openbaar groen, op bedrijfsterreinen 

en voor particulieren. Er werken ruim 150 medewerkers, verdeeld over de vestigingen in Lelystad 

en Emmeloord.   
  
Taken en verantwoordelijkheden:  

De maaiers in het groen vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de uitvoerder groen.  
  
U bent in deze functie verantwoordelijk voor:  

• Het maaien van gazons met behulp van een 3-deks maaimachine in de openbare ruimte 

en bedrijfsterreinen;  

• Sportvelden maaien; 

• Assisteren bij diverse groenwerkzaamheden in de winterperiode of in droge perioden.  

  

 Functie-eisen:  

• LBO/MBO werk- en denkniveau;   

• Aantoonbare werkervaring in het vakgebied;  

• Flexibele, bedrijfsmatige en klantgerichte instelling;  

• Communicatieve en sociale vaardigheden;  

• In het bezit zijn van VCA-basis is een pre;   

• Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in de  

Nederlandse taal;   

• In het bezit is van rijbewijs B of T rijbewijs;  

• 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 of Lelystad. Inschaling is conform de voor u geldende cao. Wij bieden een bij de 

functie passend salaris.  

 

Sollicitatie:  

Voor eventuele vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met Wim Verhoeven, 

projectleider 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 2 weken na het verschijnen van deze vacature.   

 

  


