Texel heeft ruim 13.500 bewoners en verwelkomt bovendien jaarlijks bijna een miljoen gasten die tijdens
hun vakantie genieten van een gastvrij en prachtig eiland. De gemeente koestert het ‘Texelse’ en werkt
daarin welbewust samen met bewoners, organisaties en bedrijven op en buiten Texel. Klantgerichtheid
hebben we hoog in het vaandel staan.
Steek jij graag de handen uit de mouwen en werk je graag in de buitenlucht? Ben jij het visitekaartje van de
gemeente Texel? Ben jij fit en graag fysiek bezig in je werk? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Vanwege het vertrek van één van de collega’s komt bij team Uitvoering van de afdeling Gemeentewerken
een plek vrij voor een:

Algemeen medewerker
(Groen / Beheer openbare ruimte)
voor 36 uur per week
Wat ga je doen?
Samen met collega’s zorg je voornamelijk voor het groenbeheer: het onderhouden van plantsoenen, gazons,
snoeien van bomen en aanplant van nieuwe beplanting. Verder word je ingezet voor dagelijkse
werkzaamheden zoals: het bestrijden van zwerfafval, klein straatwerk en incidenteel bijspringen bij andere
taken zoals het ophalen van huisvuil. Samen met je collega’s zorg je voor een schone en veilige openbare
ruimte. Daarnaast ben je binnen en buiten de reguliere werktijden inzetbaar bij gladheidbestrijding en
storingsdiensten.
Wie ben je?
Je houdt van fysiek zwaar werk en bent in uitstekende lichamelijke conditie. Je bent technisch ingesteld en
bereid tot vaktechnische bijscholing. Je bent een collega die van aanpakken weet, in teamverband kan
werken maar die ook, waar nodig, alléén klussen op kan knappen. Je bent je bewust van de rol die een
medewerker van de gemeente heeft richting haar burgers en je helpt inwoners met vragen waar dit mogelijk
is. Je bent iemand die zich aan afspraken houdt. Verder wordt van je verwacht dat je klantvriendelijk bent
en dat je een positieve en collegiale instelling hebt. Je denkt mee in het verbeteren van de inrichting van
de openbare ruimte. Je bent hierin proactief.
Je beschikt over minimaal een MBO-niveau 3 opleiding of aantoonbare ervaring in de groensector.
Rijbewijs B en T zijn vereist en een rijbewijs CE is vereist of je bent bereid deze te halen. Voor de inzet bij
gladheidbestrijding en storingsdiensten is het noodzakelijk om buiten de reguliere werktijden op het eiland
te verblijven.
Wat bieden we je?
Wij bieden een leuke afwisselende baan met een goed salaris! Dit is maximaal € 2.874,- bruto (schaal 5) bij
een 36-urige werkweek (exclusief 17,05% IKB en exclusief toelagen en toeslagen) afhankelijk van je leeftijd
en ervaring. Bij niet volledig voldoen aan de functie eisen is plaatsing in de aanloopschaal (schaal 4) mogelijk
met een minimumsalaris van € 2.184,- bruto per maand. Je krijgt in eerste instantie een tijdelijke
arbeidsovereenkomst voor een jaar.
Heb je een vraag?
Als je inhoudelijke vragen hebt kun je contact opnemen met Stephan Kikkert via email: skikkert@texel.nl of
per telefoon: 140222.
Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan bovenstaand profiel? Solliciteer dan snel en stuur je motivatie en cv
uiterlijk maandag 5 december 2022 naar: wvelner@texel.nl

