
Vacature   
 
 
 

Vacaturegegevens 

Werkgever Project Prunussen in Velsen 
Vacaturetitel Groen medewerker 
Begeleiding Dagelijkse begeleiding van werkbegeleider GEJA 
Aantal arbeidsplaatsen 8 
Adres en postcode Nabij treinstation Santpoort Noord (Velsen)  
Doelgroep vacature Werkzoekenden die vallen onder: 

§ Bijstand (Participatiewet, IOAZ, IOAW) 
§ SW indicatie 
§ Wajong 
§ WIA 
§ WW 
§ Niet-uitkeringsgerechtigd 

Omschrijving van de organisatie en de activiteiten 

Voor een project in de gemeente Velsen zijn we op zoek naar enthousiaste mannen en vrouwen die met hun handen 
willen werken. Je komt te werken in een leuk team in een groene omgeving. Het werk start medio oktober en is voor 
ongeveer 6 maanden, met de mogelijkheid op meer.  
 
Organisatiesector Tuinbouw Begeleiding Direct leidinggevende 
Omvang organisatie 10-50 medewerkers Aansturing Leidinggevende 
Omvang afdeling 2-5 medewerkers Werkomgeving Buiten 

Functieomschrijving 

Als Groen medewerker ga je aan de slag met Prunussen. Dit zijn planten die zich snel verplaatsen en die verwijderd 
moeten worden in een groot gebied. Het werk is in de basis niet zwaar, er is weinig kracht voor nodig. De belasting ligt 
voornamelijk bij het veelvoudige bukken. Als er veel prunussen staan dan worden deze gebundeld en naar de weg 
gebracht en daar verzameld. Zijn er weinig prunussen dan worden de verwijderde planten aan de bomen gehangen. 
 
Criteria Affiniteit met Groen werk is een pré, maar geen eis 
Werk- en denkniveau Je functioneert goed in een klein team 
 
 

 
 

Competenties Goed zorgdragen voor 
materialen en middelen 

Een positieve kijk houden   

Discipline tonen Instructie opvolgen   
 
 

 
 

Functie affiniteiten Met collega's werken Buiten   
Duidelijk afgeronde 
klussen/taken 

Sociaal/helpend   

 
 

 
 

Overige competenties   
Overige functie affiniteiten   

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur  
Type overeenkomst Contract voor bepaalde tijd 
Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo     van: 07:00 of 8:00 tot: 16:00 
Proefplaatsing Geen vereiste  

Vervoer 
Rijbewijs / eigen vervoer Niet benodigd   
Reiskostenvergoeding  €0,19 per km. 
Bereikbaarheid OV  Locatie is ook bereikbaar met OV 

Bijzonderheden (extra beschrijving) 
Meer informatie of solliciteren? Mail naar info@gejagroep.nl of vul het formulier op onze website in. Voor vragen kun je 
ook telefonisch contact opnemen via 0348-820 397.  

 
 
 


