
Heb jĳ  een hart voor mens en natuur? Dan vind je bĳ  ons misschien de job van jouw dromen!

Als teamleider bij de groendienst, sta je in voor natuurbeheer, openbaar groenbeheer 
en landschapsbeheer. Dit doe je dagelijks met een team van 5 medewerkers, die 
je aanstuurt en stimuleert in de ontwikkeling van hun technische en algemene 
arbeidscompetenties.  

Als teamleider organiseer je jouw werk optimaal met oog voor kwaliteit op vlak   
van de sociale én economische doelstelling.  

Samen met 10 andere teamleiders, ben je lid van het begeleidersteam van de afdeling 
‘Groen’, en werk je nauw samen onder leiding van het afdelingshoofd.

• Kennis en kunde: je beschikt over de nodige kennis en kunde inzake natuurbeheer  
en landschapswerken en kan vlot werken met bosmaaier, haagschaar, kettingzaag,…

• Pedagogische en sociale vaardigheden: je hebt ervaring in het aansturen van   
een groep én bent tevens een teamplayer.

• Organisatievermogen: je kan goed organiseren met een accuraat oog voor  
kwaliteit en efficiëntie. 

• Je beschikt over logisch redeneervermogen en voldoende technisch inzicht   
om de voortgang van de taken systematisch op te volgen.

• Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Jouw functie

Jouw profiel
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zoekt een:

teamleider 
groendienst
voltijds
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Ons aanbod

Stuur jouw CV met een gemotiveerd schrijven naar
ilse.vanspauwen@dewroeter.be

of 

Maatwerkbedrijf De Wroeter vzw
Tav: Ilse Vanspauwen
St.-Rochusstraat 8
3720 Kortessem

Hoe solliciteren?

vacature
teamleider groendienst

• Voltijds bediende contract van 38 uur/week - onbepaalde duur

• Werkuren: maandag t.e.m. vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur – 12 ADV dagen   
+ 20 verlofdagen + leeftijdsverlof 

• Verloning volgens intern barema gebaseerd op PC327 categorie 4    
(min 2115 euro – max 3707 euro op basis van anciënniteit) + 13de maand

• Maaltijdcheques: 7,8 euro/dag

• Ecocheque: 125 euro

• Extra jaarlijkse premie: 513,17 euro per jaar

• Hospitalisatieverzekering (na 1 jaar dienst)

• GSM

• Fietsvergoeding: 0,22 euro/km

Een boeiende job in een duurzame en dynamische werkomgeving, waarbij zinvolle 
arbeid en arbeidsvreugde centraal staat.  We geven jouw kansen om te groeien en   
er is ruimte voor eigen initiatief.  


