Ben jij die bevlogen (aankomend) vakbekwaam hovenier
die met zijn team niet alleen de omgeving mooier maakt,
maar ook mensen tot bloei laat komen? Dan zoeken wij
jou! In verband met de groei van onze afdeling
Groenvoorziening zoeken wij een
VAKBEKWAAM HOVENIER (m/v) MET
TOEZICHTHOUDENDE TAKEN (fulltime)
Info:
www.noordwestgroep.nl
0521-529200
Bedrijfsonderdelen:
• Groenvoorziening
• Industriële
dienstverlening
• Horeca
• Schoonmaak
• Expertisecentrum
• Jobcoaching

om samen Steenwijkerland mooier te maken!
Wie zijn wij?
NoordWestGroep is een arbeidsontwikkelbedrijf dat zich
richt op het begeleiden van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Samen staan we voor de mooie uitdaging om
zoveel mogelijk inwoners van Steenwijkerland te laten
participeren. Iedereen die wat extra aandacht
kan gebruiken als het gaat om arbeid kan bij ons terecht.
Wat ga je doen?
Je leidt een groenploeg van maximaal zes medewerkers.
Samen met je collega’s werk je op verschillende
werkplekken in de omgeving. Je maakt onderdeel uit van
een team en legt verantwoording af aan je assistent
teamleider.
Onze afdeling Groenvoorziening levert een belangrijke
bijdrage in de omgeving door onder meer: onderhoud en/of
aanleg van openbare plantsoenen, begraafplaatsen,
sportvelden, particuliere tuinen, bedrijventerreinen,
werkzaamheden natuurgebieden, werkzaamheden
waterschappen, aanlegklussen, straatwerkzaamheden,
beschoeiingen etc.
We werken met meer dan 130 medewerkers in het groen.
Onze ambitie is om komend jaar door te groeien naar 150
groenmedewerkers.
Hoe zien de werkzaamheden eruit?
• taken uitvoeren van vakbekwaam hovenier;
• toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden
op locatie;
• begeleiden van de medewerkers bij de uitvoering van hun
taken.
Wat verwachten wij:
• werkervaring als (vakbekwaam) hovenier, of de
bereidheid om een opleiding te volgen (mbo 3-niveau);
• je vindt het leuk om een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van de medewerkers;
• goede communicatieve vaardigheden;

• overtuigingskracht en doorzettingsvermogen;
• flexibele en pro-actieve houding;
• in bezit van rijbewijs (bij voorkeur BE), of de bereidheid
om dit rijbewijs te behalen;
• initiatieven kunnen nemen en dienstverlenend zijn: je bent
een visitekaartje voor de organisatie.
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Wat mag jij verwachten:
• een uitdagende functie in een professionele, maar tevens
informele organisatie met een prettige en collegiale
werksfeer;
• goede begeleiding. En uitstekende
opleidingsmogelijkheden;
• vaste werktijden van maandag tot en met vrijdag.
Geen piekbelasting in het hoogseizoen;
• een dienstverband voor een jaar met
uitzicht op een vast dienstverband; interne kandidaten
behouden hun eventuele aanstelling voor onbepaalde tijd;
• de functie moet nog definitief worden beschreven en
gewaardeerd en zal vooralsnog worden ingedeeld in
schaal 5 conform CAR-UWO (v.a. € 1750,- tot max.
€ 2684,-).
Extra informatie:
Heb je interesse stuur dan je CV en motivatie per e-mail
naar: personeelszaken@noordwestgroep.nl.
Vragen over de functie, de procedure en de
arbeidsvoorwaarden kunnen worden gesteld aan Herma
Schoenmaker, P&O adviseur, bereikbaar via
tel 0521-529214 of h.schoenmaker@noordwestgroep.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

