
Vlissingen, een maritieme stad in hart en nieren met een sterk eigen karakter. Een gemeente met 
bijna 45.000 inwoners. Ongepolijst, kleurrijk, no-nonsense, kunst & festivalstad én internationaal. 

Grote woonwijken omarmen de stad. De dorpen Ritthem en Oost-Souburg maken de gemeente 
compleet. De typering “Havenstad” dekt voor een groot deel de lading en de Vlissingers zijn trots op 
dat predicaat. Omdat de Westerschelde in de Noordzee stroomt, is Vlissingen een natuurlijke, 
strategische locatie in de internationale transportketen. De Westerschelde en de Noordzee zijn van 
levensbelang voor de economie. Het zoute water stroomt als het ware door de aderen van haar 
inwoners. Wonen, werken en leven aan de zee tekent de Vlissingers. 

 
Voor het team Stadsbeheer zijn we op zoek naar een: 

 
Groenvoorziener (1,0 fte) 
Vacaturenummer 2018-03 

 

Het team Stadsbeheer is verantwoordelijk voor het verbeteren en in stand houden van het beheer en 
het onderhoud  in de openbare ruimte. Als medewerker voer je beheer- en 
onderhoudswerkzaamheden uit in het openbaar groen. Tevens ben je medewerker begraven. 
Daarnaast wordt van je verwacht dat je flexibel en inzetbaar bent voor piketdienst, het verzorgen van 
begrafenissen op de zaterdagen of andere voorkomende werkzaamheden. 

Wat ga je doen? 
Ben jij diegene die in teamverband of zelfstandig beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit wil 
voeren aan het openbaar groen en de begraafplaatsen? Vind jij tof om aanleg-, reparatie-, en/of 
renovatiewerkzaamheden uit te voeren? Vind je het daarnaast ook leuk om te signaleren, reageren op 
meldingen, klachten en wensen van derden en vind je het een uitdaging om deze op te lossen? 
 Vind je het leuk om informatie te verstrekken aan collega’s en derden? 
 
Dan zijn wij op zoek naar jou. 
Je bedient gereedschappen, voertuigen en hulpapparatuur en verricht onderhoud aan machines en 
gereedschappen. Ook is begraven een onderdeel van je functie. 
Je zorgt er voor dat specifieke wensen bij een uitvaartplechtigheid perfect verlopen. Je bent 
verantwoordelijk voor ontvangst en de begeleiding van de rouwstoet. Je ontvangt en begeleidt de 
familie en belangstellenden. Ook begeleidt je het proces van de teraardebestelling. Je voert de 
individuele opgravingen uit ten behoeve van her begraving of crematie. Je voert het groenonderhoud, 
het delven en sluiten van graven uit. Je ruimt algemene en particuliere graven.  

 
Beschrijving Team:  
Stadsbeheer werkt aan resultaat op straat. Aan een openbare ruimte die schoon, veilig en 
onderhouden is. De medewerkers variëren van rioolreinigers tot straatvegers, van 
onderhoudsmonteurs tot landmeters. Of het nu is via beheer, onderhoud,  Stadsbeheer heeft één 
doel. Dagelijks de handen uit de mouwen steken voor een verzorgd Vlissingen.  
 
Wat zoeken wij? 
Je beschikt minimaal over een afgeronde opleiding aankomend hovenier of je hebt een vakdiploma in 
het groen. Daarnaast heb je een klantgerichte en dienstverlenende instelling. Je bent representatief, 
integer en kunt in teamverband werken. Je beschikt over een rijbewijs B met een aanvulling met E 
strekt tot aanbeveling. Je bent een rustige persoonlijkheid, die met beide benen op de grond staat.   
  



Wat bieden wij? 
Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris van maximaal bruto € 2.470,-- (salaristabel 
d.d. 1 januari 2018) per maand bij een fulltime dienstverband. Dit salaris is gebaseerd op het 
maximum van de functieschaal 4. 
Bij de functie hoort een vuilwerktoelage van € 66,-- per maand. 

 
Belangstelling ? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de teamleider Claudia Casetta, e-mail: 
Ccasetta@vlissingen.nl, telefoonnummer: 0118-487464) of de P&O-adviseur Barbara van Wingerden 
(telefoonnummer 0118-487467). Spreekt de functie je aan, reageer dan voor  28 maart 2018. Je kunt 
je reactie (brief en c.v.) mailen naar: werken@vlissingen.nl onder vermelding van vacaturenummer 
2018-03. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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