Wijnegem is een kleine maar bruisende gemeente. We zetten volop in op een leefbare en groene
woonomgeving. Om het openbaar groen verder uit te bouwen zoeken we een enthousiaste
teamleider groen.

TEAMLEIDER GROEN

Voltijdse job in Wijnegem met contract voor onbepaalde
duur waarin je mee het verschil maakt.
FUNCTIE:
Als teamleider groen heb je de taak leiding te geven
over de medewerkers van de groendienst. Je staat in
voor de planning van het onderhoud van het openbaar
groen en volgt deze op. Je werkt de plannen uit van
het te vernieuwen en nieuw aan te leggen groen in
de gemeente. Waar nodig stuur je externe aannemers
aan. Je voert controle uit op de uitgevoerde werken.
Naast administratieve taken zal je ook op het terrein
samenwerken met de groenploegen.
PROFIEL:
Je hebt een bachelor- of HOKT-diploma of
gelijkgesteld in een relevante afstudeerrichting die
kennis van groenbeheer aantoont of je bent houder
van een bachelor- of HOKT-diploma en je hebt 2 jaar
professionele ervaring in groenbeleid, -aanleg of -beheer
in een leidinggevende functie. Je bent houder van een
rijbewijs B. Je hebt grondige kennis van openbaar groen
en je bent een geboren teamleider/coach.
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AANBOD:
• Een voltijds contract voor onbepaalde duur
• Brutomaandloon volgens schaal B1-B3 - min. 2.460,78
euro - max. 4.146,34 euro (volgens jaren relevante
ervaring)
• Maaltijdcheques
• Hospitalisatieverzekering
• Fietsvergoeding of abonnement openbaar vervoer
• Wervingsreserve van 2 jaar
• Indiensttreding zo snel mogelijk
SOLLICITEER UITERLIJK OP 18 MAART 2019
Stuur je sollicitatie per brief of per e-mail met curriculum
vitae, een uittreksel strafregister, een kopie van je diploma
en van je rijbewijs en eventueel een bewijs van je ervaring,
uiterlijk op 18 maart 2019 (datum poststempel geldt) aan
het Lokaal Bestuur Wijnegem, Turnhoutsebaan 422, 2110
Wijnegem of  gemeente@wijnegem.be.
Aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en
salarisgegevens bekom je op eenvoudig verzoek via
 03 288 21 10 of  gemeente@wijnegem.be.
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