VACATURE GEMEENTE ACHTKARSPELEN
ALGEMEEN
Durf jij verantwoordelijkheid en initiatief te nemen? Ben jij bereid om te investeren in je
eigen ontwikkeling en in de relatie met je collega’s en klanten?
Bij de gemeente Achtkarspelen krijg je hiervoor de ruimte in een veelzijdige en
afwisselende politiek-bestuurlijke omgeving. Binnen de organisatie werken zo’n 250
enthousiaste collega’s met veel ambitie samen aan een breed scala aan maatschappelijke
vraagstukken en dienstverlening aan onze burgers en bedrijven.
De afdeling Beheer zet zich in voor een goed en veilig woon-, werk- en leefklimaat. De
afdeling is o.a. verantwoordelijk voor het onderhoud van de fysieke leefomgeving.
De afdeling bestaat uit drie teams: Team Wegen, Team Infra & Gebouwen en Team
Groen, Reiniging.
Voor de afdeling Beheer, team Wegen, zoeken wij twee:

WEGWERKERS M/V
(2 X 36 UUR PER WEEK, TOT 1-1-2018)
Functie-inhoud
 Voert zelfstandig of in klein teamverband de kleinschalige aanleg- en onderhoudswerkzaamheden op het gebied van wegen, trottoirs, wegmeubilair, bermen uit.
Functie-eisen
 Een afgeronde VMBO/MBO-3 opleiding of ruime aantoonbare werkervaring op het
gebied van civiele techniek, aangevuld met specifieke vaktechnische opleidingen; bij
voorkeur vakman wegenbouw;
 Goed in staat om in teamverband te werken;
 Goede contactuele eigenschappen;
 Kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn;
 Certificaat Basisveiligheid (VCA)
 Bereidheid tijdens de avonduren- en/of in het weekend consignatiediensten te draaien
 Beheersing van automatiseringsprogramma’s ( MS office, nedview etc.)
 Beheersing van de Friese taal (actief of passief) is een pré
 Rijbewijs BE en C
Aanbod
De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar.
Het salaris bedraagt maximaal € 2.452, - bruto per maand (schaal 5) bij een 36-urige
werkweek (salarispeil 1 april 2015), exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.
Verder bieden wij een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.
Informatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met dhr. Peter Peterson,
teamleider Wegen. Zijn telefoonnummer is 14 0511 of e-mail:
vacature@achtkarspelen.nl. Algemene informatie vind je op onze website
www.achtkarspelen.nl. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld!
Sollicitatie
Je kunt je sollicitatiebrief met CV per e-mail sturen naar vacature@achtkarspelen.nl vóór
26 maart 2016 onder vermelding van Wegwerker. De gesprekken vinden plaats in week
14.

