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Vacature Tekst

Ben jij of ken jij een nieuwe collega met een passie voor bomen en groen? Wil jij meedenken over de wijze van
het in stand houden van het bomenbestand binnen onze drie gemeenten? Dan zoeken wij jou!
Wat houdt deze functie in?
Samen werken aan een prettige woon- werk- en leefomgeving. Dit doen wij door goede dienstverlening aan de inwoners en door
krachtige en deskundige ondersteuning te leveren aan de besturen van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Je bent samen
met collega’s verantwoordelijk voor de uitvoering van het cyclisch/dagelijks onderhoud en serviceverlening in de openbare ruimte
van de drie SED gemeenten. Samen met twee collega voer je werkzaamheden uit als boomverzorger. Dit zijn diverse
werkzaamheden die nodig zijn
voor het verbeteren of in stand houden van het bomenbestand binnen de genoemde gemeenten.
De werkzaamheden zijn:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Klantcontacten n.a.v. de meldingen openbare ruimte.
Onderhoudswerkzaamheden aan bomen.
Klimwerkzaamheden en werken met de hoogwerker.
Uitvoeren van werkzaamheden uit de BVC.
Input leveren voor opstellen van snoeiplannen en soortkeuze.
Verantwoordelijk van begeleidings- en onderhoudssnoei.
Beoordelen van boomziektes.
Onderhoud en reparatie verrichten aan gereedschappen en werktuigen.
Ondersteund andere collega’s van het team in hun werkzaamheden.
Onderhoud en reparatie verrichten aan gereedschappen en werktuigen.
Andere voorkomende werkzaamheden bij de buitendienst.

Wie zoeken wij?
Je hebt een passie voor bomen en beschikt over minimaal MBO niveau 3 opleiding, groenopleiding met specialistische kennis van
bomen. Daarnaast beschik je over het certificaat European Treeworker(ETW) of je hebt vergelijkbare ervaring en je bent in het
bezit van een VTA-, klim- en kettingzaagcertificaat. In bezit van rijbewijs B/E is gewenst. Het is een pré als je aantoonbare en
relevante ervaring hebt in het boomonderhoud. De volgende competenties zijn belangrijk voor deze functie:
·
·
·
·
·
·

Zelfstandigheid
Plannen en organiseren
Goede mondelinge communicatie
Samenwerken.
Kwaliteitsgerichtheid
Flexibiliteit

Heb je dit allemaal in huis? Dan heb je een streepje voor. Maar ook als het profiel niet helemaal past, kun je solliciteren.
Belangrijk is dat je het benodigde werk- en denkniveau hebt opgedaan in de praktijk, goed in het team past, bereid bent om
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opleidingen te volgen en open staat voor nieuwe manieren van werken.
Waar kom je terecht?

Werken bij de SED
De SED organisatie werkt voor de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Drie gemeentebesturen, ondersteund door
één krachtige ambtelijke organisatie. Samen werken wij continu aan een prettige en veilige woon-, werk en leefomgeving. Voor
de circa 60.000 inwoners en de 5.500 bedrijven binnen onze gemeenten. Dit doen wij door ons met ruim 400 collega’s op de
verschillende beleidsterreinen te blijven ontwikkelen. Momenteel investeren wij volop in de verdere ontwikkeling van de
organisatie, met veel aandacht voor de mensen die er (komen) werken. Werken bij de SED is samen bouwen. Onze organisatie
kenmerkt zich verder door een omgevingsgerichte aanpak, focus op vitaliteit en zoeken naar slimme verbindingen. Zo versterken
wij zowel elkaar, als onze positie in de regio.
De afdeling
Het domein Ruimte bestaat uit vijf afdelingen waaronder Realisatie en Uitvoering. Wij zien ons als de gastheer van de openbare
ruimte. De medewerkers zorgen met elkaar voor een aangenaam verblijf van de gasten, de burgers en bedrijven van de drie
gemeenten.
De afdeling Realisatie en Uitvoering bestaat uit circa 50 medewerkers van projectleiders, werkvoorbereiders tot toezichthouders
én de medewerkers van de buitendienst die voor ons het dagelijks onderhoud verzorgen. Je krijgt een plek in een collegiaal team
waarbinnen iedereen zijn identiteit en eigenheid heeft. Er is een goede sfeer waarin vrijheid en persoonlijke ontwikkeling prima
past. Je wordt geacht zelfstandig te kunnen werken en dat je regie kan nemen en houden.
Wat bieden wij?
·
·
·
·
·
·

Een leuk team en fijne collega’s om mee samen te werken
Uitdagende werken en projecten in jouw vakgebied
De ruimte en de mogelijkheid om je eigen werk in te delen, uit te voeren en op je eigen manier invulling te geven aan
deze functie
Volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen en trainingen
Een individueel keuzebudget, 17,05% van je bruto jaarsalaris
Een brutosalaris van maximaal € 2.947,00 (schaal 6).

Interesse?
Mail dan je motivatie met cv via de sollicitatiebutton.
Wil je meer informatie over deze baan?
Bel dan met John Blokker, telefoonnummer 06-57995466 of Karen Stoltenborg, telefoonnummer 06-50170496.

Indien een geschikte kandidaat zich aanmeld, wordt er direct een gesprek ingepland. Bij een aangenomen
kandidaat gaat de vacature direct offline.

Competenties
Zelfstandigheid
Samenwerken
Plannen en organiseren
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Naam

P&O administratie

Naam

P&O administratie

E-mail

sollicitatie@sed-wf.nl

E-mail

sollicitatie@sed-wf.nl
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