Gemeente Merksplas is op zoek naar

EEN PLOEGBAAS GROENDIENST M/V/X (D4-D5)
Voor voltijdse contractuele aanwerving voor onbepaalde duur en de aanleg van een
wervingsreserve voor 2 jaar.
Werken voor de gemeente Merksplas betekent werken in een bruisende
plattelandsgemeente met een rijk verenigingsleven en een enorme waaier aan sportieve,
culturele en toeristische mogelijkheden. Als kleine gemeente hechten we veel belang aan een
team van betrokken medewerkers waarbij samenwerken centraal staat. We zijn een
organisatie in beweging en jij helpt die groeiende organisatie mee vorm geven.
De functie
• Je stelt voor welke aanplanting het meest geschikt is voor ons openbaar domein:
passend in omgeving esthetisch, ecologisch verantwoord, duurzaam, gediversifieerd,
inheems, bijenvriendelijk, onderhoudsvriendelijk…;
• je organiseert en coördineert de taken van de groendienst, zorgt voor aanplantingen
en een correct onderhoud van het openbaar groen in onze gemeente;
• je coördineert de bestrijding van ongewenste dieren, zwerfvuil en sluikstorten;
• je geeft leiding en begeleiding aan een team van gemotiveerde collega’s en je werkt
ook zelf mee.
Jouw profiel
• Je hebt een goede kennis van planten en bomen;
• je hebt minstens 2 jaar ervaring in een leidinggevende functie en kan dat ook
aantonen;
• je hebt een gezonde portie verantwoordelijkheidszin;
• samenwerken in een hecht team is jouw ding;
• je bent enthousiast en gemotiveerd, ook naar je collega’s toe.
Wat bieden wij
• Inschaling op D-niveau (D4-D5: min 30.011,02 euro - max 42.264,04 euro bruto);
• extralegale voordelen zoals: een tweede pensioenpijler, een
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, ecocheques, fietsvergoeding;
• relevante ervaring uit privésector of als zelfstandige kan tot 12 jaar meegenomen
worden.
Meer info
Heb je nog vragen over de arbeidsvoorwaarden, dan kan je contact opnemen met de
personeelsdienst van de gemeente Merksplas via mail: personeelsdienst@merksplas.be of
telefonisch via: 014 63 94 62.

Heb je nog vragen over de inhoud van de functie, dan kan je terecht bij het hoofd van de
technische dienst van de gemeente Merksplas via mail: alex.peeters@merksplas.be of
telefonisch via: 014 63 94 37.
Interesse?
Heb je interesse in deze job, stuur dan vóór 15 februari 2022 je schriftelijke kandidatuur met
motivatiebrief, CV (toon je ervaring aan!) en uittreksel uit het strafregister aangetekend op
of lever het tegen ontvangstbewijs in bij het secretariaat van het gemeentehuis en richt de
documenten aan:
College van burgemeester en schepenen
t.b.v. vacature ploegbaas groendienst
Markt 1
2330 Merksplas.

