VACATURES GROEN XTRA
Groen Xtra is een marktgericht groenbedrijf met ruim 500 medewerkers.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, we zijn gecertificeerd met ISO
9001 en VCA **. Als medewerker van Groen Xtra ben je actief voor één
van onze klanten. Dit zijn gemeenten en grote bedrijven, je werkt in de
openbare ruimte of op derde projecten zoals bedrijfstuinen. In het kader
van Integraal wijkbeheer zijn wij verantwoordelijk voor het totale onderhoud in onze werkgebieden.
We zijn op zoek naar nieuwe collega’s binnen Groen Xtra in diverse functies:

MEDEWERKER GROENONDERHOUD
Functie-inhoud
Als medewerker groenonderhoud werk je in een ploeg onder leiding van een meewerkend voorman.
Je werkzaamheden zijn afhankelijk van het seizoen, o.a.: het bestrijden van onkruid, snoeien, bladblazen,
reinigingswerkzaamheden en het algemene onderhoud behoren tot de taken.
De functie-eisen
• Fysiek gezond zijn in verband met de werkzaamheden (repeterend werk / inspannende houdingen gedurende langere tijd / werken in alle weersomstandigheden / uitoefenen van kracht zoals tillen/verplaatsen).
• In staat zelfstandig te werken.
• Naleven wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, verkeer, arbeidsomstandigheden en milieu.
• Klantgerichtheid richting opdrachtgevers en burgers.
• Bezit van rijbewijs B is een pré.

MEDEWERKER BOOMVERZORGER
Functie-inhoud
Als medewerker boomverzorger voer je van snoei- en kapwerkzaamheden
uit aan bomen in het gehele werkgebied. Je werkzaamheden worden
uitgevoerd conform bestekken en meldingen met behulp van diverse
machines, zoals de motorzaag, hoogwerker en snipperkar. Je hebt veel
direct contact met burgers.
De functie-eisen
• Ervaring met werken met de motorzaag.
• Naleven wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, verkeer, arbeidsomstandigheden en milieu.
• Klantgerichtheid richting opdrachtgevers en burgers.
• Communicatieve vaardigheden en representatief zijn.
• In staat zelfstandig te werken.
• In bezit van rijbewijs B.
• Bezit van rijbewijs E is een pré.

MEDEWERKER CIVIEL
Functie-inhoud
Als medewerker civiel voer je voornamelijk ‘grijs’ werkzaamheden uit bij Groen Xtra. Zoals speeltuinonderhoud,
bestratingswerkzaamheden, onderhoud verkeersborden, plaatsen huisnummers.
De functie-eisen
• Ervaring met technische onderhoudswerkzaamheden.
• Technisch inzicht.
• Naleven wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, verkeer, arbeidsomstandigheden en milieu.
• Klantgerichtheid richting opdrachtgevers en burgers.
• In staat zelfstandig te werken.
• In bezit van rijbewijs B.
• Bezit van rijbewijs E is een pré.

MACHINIST
Functie-inhoud
Als machinist zijn je werkzaamheden het machinaal (met o.a. een tractor/
werktuigendrager/veegwagen) knippen van hagen, vegen, bladblazen en
maaien van grassen en kruiden. Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en schoonmaken van de machine.
De functie-eisen
• In staat zelfstandig te werken.
• Kennis van het groen.
• Kennis van en ervaring met het werken met een machine.
• Verantwoordelijkheid dragen voor de machine.
• Naleven wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, verkeer, arbeidsomstandigheden en milieu.
• In bezit van een rijbewijs B.
• Bezit rijbewijs E is een pré.

Overige informatie over de functies
Wij zoeken gemotiveerde mensen die de handen uit de mouwen willen steken. Verder stelt het werk ook
fysieke eisen. Bij Groen Xtra zijn we afhankelijk van de seizoenswisselingen. Het is daarom in bepaalde
maanden drukker qua werkzaamheden en Groen Xtra past je werkdagen en uren daarop aan. Tevens kan
het voorkomen dat in bepaalde periodes wanneer er minder of juist meer werk is, inzet op andere werkzaamheden plaatsvindt. Voor alle functies geldt dat de werkzaamheden kunnen plaatsvinden binnen het
hele werkgebied van Groen Xtra: Tilburg, Hilvarenbeek/Diessen, Alphen/Chaam, Goirle, Dongen, Gilze en
Rijen. Veiligheid binnen het werk vinden we erg belangrijk en daarom besteden we hieraan veel aandacht.
Uiteraard krijg je ook speciale werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen waaronder
veiligheidsschoenen tot je beschikking.
Meer informatie
Heb je nu al vragen over de functie of het werk, neem dan contact op met het personeelsteam van
Groen Xtra via de mail personeelsbureauGroenXtra@diamant-groep.nl.
Interesse gewekt?
Is je interesse gewekt voor één van deze vacatures? Dan ontvangen we graag je CV. Als je gemotiveerd
bent en aan de functie-eisen voldoet, nodigen we je uit voor een sollicitatiegesprek. Tijdens het gesprek
krijg je informatie over hoe e.e.a. verder in zijn werk zal gaan.
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