
Vacature  

Meewerkend voorman/voorvrouw groenvoorziening  

(36 uur per week)  

Een betrokken leidinggevende met hart voor de mens én groene vingers  

  

Wie zijn we?  

De EMCO-groep, vormt samen met Menso het leerwerkbedrijf AT7: hét leerwerkbedrijf van zuidoost 

Drenthe. In de bedrijfstak groenvoorziening voeren wij alle onderhoudswerkzaamheden binnen de 

gemeente Emmen uit. Dit gebied is verdeeld in verschillende afdelingen. Met bijna 300 medewerkers 

zorgen we voor een fijne groene leefomgeving van de inwoners binnen de gemeente. De groep 

bestaat uit vaste medewerkers en medewerkers die op trajectbasis binnen het werk vaardigheden 

aanleren om daarna door te kunnen stromen naar betaald werk.   

Wat zoeken we?  

Wij zijn op zoek naar leidinggevenden die zelf ook actief meewerken en een groep van ongeveer 10 

medewerkers dagelijks kunnen begeleiden. We zoeken iemand die ervaring heeft met het 

begeleiden van mensen en met enthousiasme, als aanvoerder van de groep de werkzaamheden 

oppakt. Je zorgt voor een goede werksfeer en hebt oog voor de ontwikkeling van de medewerkers. 

Daarnaast heb je kennis van plant, natuur en de gereedschappen.   

Je bent het aanspreekpunt voor de afdelingschefs en vervult een sleutelrol tussen de uitvoering van 

het werk, de medewerkers en de verantwoordelijke voor de afdeling. Je bent natuurlijk gedreven en 

communicatief vaardig. Daarnaast zien we graag bij jou de volgende competenties:  

- Enthousiast -  Teamspeler  

- Mensgericht (bege)leider  

- Flexibel  

- Doelgericht  

Wat ga je doen?  

- Je organiseert de dagelijkse werkzaamheden van de groep   

- Je helpt mee in de uitvoering van de werkzaamheden   

- Je zorgt dat het werk goed, tijdig en veilig wordt uitgevoerd  

- Je geeft de medewerkers instructie en houdt toezicht op de uitvoering   

- Je leert medewerkers nieuwe vaardigheden aan  

- Je stelt machines in, houdt toezicht op het gebruik hiervan en doet eenvoudig dagelijks 

onderhoud  

  



Wat vragen we?   

- Minimaal een afgeronde MBO 3 opleiding  

- Kennis en ervaring met het begeleiden van mensen met verschillende achtergronden  - 

 Ervaring met groenonderhoud en gebruik van machines   

Wat bieden wij:    

- De hele dag in de gezonde buitenlucht!  

- Een werkdag in een boeiende en dynamische omgeving  

- Een ( in eerste instantie) tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 jaar voor 36 uur per week  

- Afhankelijk van je kennis en werkervaring een salaris ter hoogte van minimaal  € 1934, - en 

maximaal € 2904,- (schaal 6) op basis van fulltime, conform Cao SGO   

- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden  

Herkenbaar?  

Spreekt de vacature je aan, denk je dat je past bij de opdracht en kunt voldoen aan wat wij vragen?  

Stuur dan je motivatiebrief en CV naar Marjon Wietses, personeelsadministratie@emco-groep.nl                             

Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website www.emco-groep.nl.  

Meer weten?  

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Willie Scholte , coördinator 

Groen EMCO-groep, telefoonnummer: 06-48136539. Voor meer informatie over de procedure kan 

contact worden opgenomen met Marjon Wietses, personeelszaken EMCO-groep, telefoonnummer: 

06-48586500 
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