
Medewerker groen (1 FTE) 
met passie voor groenonderhoud in onze omgeving  (36 uur week) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Waar kom je terecht? 
De gemeente Vaals is een gemeente met net iets meer dan 10.000 
Inwoners en bestaat behalve Vaals uit de kernen Vijlen en Lemiers. 
Vaals staat vooral bekend om het Drielandenpunt, maar heeft zoveel 
meer te bieden. Daarover vertellen we je graag persoonlijk meer, of 
kijk alvast op www.vaals.nl. 
 
Als medewerker groen heb je een belangrijke functie binnen onze 
leefomgeving. Er is altijd werk aan de winkel! Je behoort tot het team 
Beheer Openbare Ruimte, sectie buitendienst. Een enthousiast team met 
een flinke dosis gedrevenheid en passie voor het onderhoud voor onze 
omgeving. Je standplaats is de gemeentewerf in Vaals, een prachtige 
locatie voorzien van professioneel materieel, van waaruit je dagelijks met 
je collega’s vertrekt naar het te onderhouden gebied.  
Onze organisatie is modern en eigentijds en bestaat uit collega’s met 
ieder een eigen deskundigheid. We dragen samen een grote 
verantwoordelijk voor ons werk en helpen elkaar als we er even niet 
uitkomen, ook als dit de eigen afdeling overschrijdt.  
 

 
 
Wat ga je doen? 
Als ‘medewerker groen’ verzorg je dagelijks de kwaliteit van onze 
groenvoorzieningen. Je maakt onderdeel uit van het ‘serviceteam groen’ 
en/of werkt samen met de kantonnier in een vast gebied. In beide 
gevallen werk je in teamverband. Met jouw enthousiasme en inzet zorg je 
dat de omgeving er picobello uitziet want vandaag fleur je het centrum op 
door de aanplant van eenjarige planten, morgen ben je in het 
buitengebied actief met de bosmaaier en overmorgen ben je met je 
collega’s in ons prachtig park aan het werk. Kortom iedere dag is een 
nieuwe afwisselende dag.   
 
Maar je doet nog veel meer. Hier een handige checklist wat je verder nog 
doet als ‘servicemedewerker groen’: 
 

 Je handen zijn vies want je hebt vandaag hard gewerkt in de 

bloemperken; 

 Voldaan en uitgeput want de winter snoei is klaar; 

 Kom op mannen, schouders eronder! Vandaag scheren we de hagen;  

 Prachtig, de middenberm is weer opgeschoond en onkruidvrij; 

 Herfst: start de bladblazer maar want we gaan het park bladvrij 

maken; 

 Hebben we de wandelpaden al gecontroleerd?; 

 Je bent onderdeel van het team buitendienst waarin keihard wordt 

gewerkt om onze wekelijkse planning en doelstellingen te 

verwezenlijken; 

 Je werkt nauw samen met onze collega’s van de binnendienst en 

wijkmanagement en deelt je bevindingen over de openbare ruimte.  

Jouw eigenschappen 
  
Herken jij jezelf in (de meeste van) 
onderstaande eigenschappen? Dan zijn we 
opzoek naar jou! 
  
 

 Je bent in het bezit van VCA; 
 Je hebt ervaring, maar vooral plezier 

in groenonderhoudswerkzaamheden; 
 Je bent een echte teamplayer en 

communiceert gemakkelijk met 
burgers en collega’s. Goed 
samenwerken is een must;  

 Je bent positief ingesteld, 
servicegericht en dienstbaar, ook 
wanneer dat buiten werktijd wordt 
gevraagd;  

 Je werkt zelfstandig en weet op een 
creatieve manier oplossingen te 
vinden voor vragen vanuit de 
omgeving; 

 Je initieert verbetervoorstellen die 
bijdragen aan de verbetering van de 
openbare ruimte;  

 Je bent in het bezit van rijbewijs B. 
Rijbewijs BE en/of C is een sterke pre; 

 Je komt met plezier naar je werk! 
 
 
Wat doe je niet? 

 Dagelijks dezelfde werkzaamheden; 
 Humor thuis laten. 
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Wij bieden jou 
• In eerste instantie een jaarcontract van 36 uur per 

week, dat bij goed functioneren kan worden omgezet in 
een vast contract; 

•  Salaris van maximaal € 2.492,- bruto per maand bij een 
36-urige werkweek (functieschaal 3) exclusief eventuele 
toeslagen; 

•  Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer; 
•  Een vrij besteedbaar keuzebudget van 17,05% van je 

salaris  (opgebouwd uit vakantiegeld, 
levensloopbijdrage en eindejaarsuitkering); 

•  Een uitdagende baan waarbij er ruimte is voor 
persoonlijke groei; 

•  Een actieve personeelsvereniging. 

Solliciteren 
Ben je enthousiast geworden over deze 
functie? Dan zien we je sollicitatie graag 
tegemoet. 

 
Solliciteer door vóór 22 juli via 
www.igom.nl je CV en motivatie in te sturen. 
Na ontvangst van alle sollicitaties zullen 
we selecties gaan maken. 
 
De 1ste en 2e gespreksrondes staan gepland 
voor eind juli/begin augustus 2021.  
 
Mocht je geen geen uitnodiging hebben 
ontvangen vóór 27 juli 2021 dan ben je niet 
opgenomen in de selectieprocedure. 
Je ontvangt géén afwijzgingsbrief. 
 
 
Heb je in de tussentijd nog vragen 
over de vacature? Dan kun je contact 
opnemen met: 
 
Stefan Swelsen, Omgevingsregisseur,  
s.swelsen@vaals.nl / 043 306 85 25  
 
of 
 
Jill Duijzings, Personeelsadviseur P&O  
j.duijzings@vaals.nl / 06-14318932 


