
 

Medewerker groenvoorziening plus 

… met affiniteit met groenbeheer en met passie voor het omgaan met medewerkers! 

Als medewerker groenvoorziening plus ben je werkzaam op verschillende projecten op het 
gebied van (gemeentelijke) groenvoorziening. 

In deze functie ben je in een groep groenmedewerkers het eerste aanspreekpunt. Je collega’s 
kunnen bij jou terecht met vragen over de uitvoering van de werkzaamheden. Met de voorman en 
projectleider heb je contact over de stand van zaken op het project. 

Waar maak jij onderdeel van uit.. 

WML Facilitair is een facilitaire dienstverlener met 300 medewerkers. We zijn actief in 
groenonderhoud en aanleg, schoonmaak en beveiliging. Dit doen we in de Midden-Langstraat 
voor een diverse groep aan klanten waaronder gemeenten, bedrijven, instellingen en scholen. 
Onze medewerkers bestaan uit een mix van mensen met en zonder beperking. We zijn erop 
gericht om op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze onze klanten te bedienen en 
daarnaast mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden en door te stromen naar de 
markt. WML Facilitair is onderdeel van Baanbrekers, de uitvoeringsinstantie voor werk en 
inkomen in de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Heusden.  

De functie valt onder de voorman.  

Wat ga je doen.. 

 Je geeft uitvoering aan verschillende groenprojecten;  
 Je werkt met verschillende machines, ziet toe op een veilig gebruik hiervan en meldt 

gebreken; 
 Je bewaakt de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van het werk binnen jouw ploeg; 
 Je houdt de werkadministratie van de projecten bij; 
 Je motiveert en begeleidt medewerkers om een goed resultaat neer te zetten.  

Jouw capaciteiten.. 

 Overzicht kunnen houden en het werk efficiënt in kunnen richten; 
 Prettig in omgang, goede communicatieve vaardigheden, mensgericht; 
 De gave om medewerkers te motiveren.  

 

 

 

 

 

 



 

 

We zoeken iemand ..  

 Met minimaal MBO- 2 werk- en denkniveau bij voorkeur in een groene richting;  
 Met een aantal jaren werkervaring bij voorkeur in een groene richting;  
 Die bij voorkeur beschikt over goede vakkennis en kwaliteitsbewust is;  
 Met begeleidende capaciteiten met bijzondere aandacht voor de aansturing van 

medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Wij bieden.. 

Een leuke, dynamische functie! WML Facilitair heeft een prettige en informele werksfeer en is 
gericht op persoonlijke ontwikkeling. We bieden goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden en een fulltime dienstverband. 

Ook zij-instromers worden uitgenodigd om te reageren. Binnen WML Facilitair zijn mogelijkheden 
om je verder te ontwikkelen en vakkennis op te doen.  

Interesse.. 

Heb je interesse in deze vacature dan zien wij jouw CV en motivatie graag tegemoet vóór 21 
maart 2019. Je kunt je sollicitatie mailen aan de afdeling P&O t.a.v. Saskia van Huijgevoort; 
werkenbij@wmlfacilitair.nl.     

Voor vragen omtrent de functie kun je terecht bij Saskia van Huijgevoort: telefoon 0416-671559 of 
svanhuijgevoort@wmlfacilitair.nl 

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne 
kandidaat voorrang. 
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