
 

VERBONDEN – VAKMANSCHAP – VOORUITSTREVEND  
 

SENIOR MEDEWERKER BBR (BEHEER BUITENRUIMTE) 

Regio    Oost-Gelre 

 Uren per week  32 - 40 uur per week 

 Werk/denkniveau  MBO (niveau 2/3) 

 

Wat ga je doen? 

Als senior medewerker werk je in de buitenruimte en ben je het visitekaartje van ROVA. Je houdt je 

bezig met onderhoudswerkzaamheden in de wijk. Je bent een echte vakman bent op het gebied van 

groenonderhoud. Je denkt proactief mee hoe werkzaamheden sneller, beter of gemakkelijker 

uitgevoerd kunnen worden en je neemt hierin initiatief. Daarnaast ondersteun je de meewerkend 

voorman. Je helpt bij het onderhouden van groenvakken, plant- en snoeiwerk, maar ook het 

onderhouden van straatnaamborden, bankjes en bijvoorbeeld, speeltuinen. Daarnaast ben je in staat 

om werkzaamheden te verdelen en collega’s aan te sturen en aan te spreken. Wij werken in Oost-Gelre 

met inclusieve teams, wat inhoudt dat in het team medewerkers werkzaam zijn met een SW-indicatie.  

 

Functie-eisen: 

 Je hebt een afgeronde MBO-opleiding, bij voorkeur binnen het groenonderhoud.  

 Je bent een echte vakman met vakkennis en bent kwaliteitsbewust.  

 Je kunt zelfstandig en planmatig werken.  

 Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.  

 Je bent in staat om op een prettige wijze collega’s aan te sturen en aan te spreken. 

 Je zet net dat stapje extra om de samenwerking te vergroten.  

 Je bent in het bezit van een geldig VCA certificaat en ‘Veilig werken langs de weg’. 

 Je hebt een BE rijbewijs of bent bereid deze te halen.  

 

Wij bieden: 

 Goede arbeidsvoorwaarden op basis van de cao ‘Grondstoffen, Energie en Omgeving’.  

 Alle ruimte om eigen initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren.  

 Een jaarcontract op detacheringsbasis, bij goed functioneren bieden wij na een jaar een contract 

voor onbepaalde tijd.  

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn ROVA, een publieke dienstverlener die werkt voor 23 gemeenten verdeeld over drie regio’s 

(IJssel-Vecht, Achterhoek en Eemland). Wij houden ons vooral bezig met afvalverwijdering en het 

beheren van de buitenruimte en proberen dit zo effectief en efficiënt mogelijk te doen, met als doel: een 

schone en veilige leefomgeving! Als organisatie blijven wij ons uitdagen om te blijven leren, na te 

denken over de toekomst en hoe wij daar een duurzame invulling aan kunnen geven. Wij hebben hierbij 

extra aandacht voor het beheren van de buitenruimte omdat wij hierin onze meerwaarde willen 

vergroten, hierin heb jij een belangrijke rol! Wil je meer over ons weten? Kijk dan op onze website: 

www.rova.nl  

 

Interesse? 

Je kunt solliciteren door een motivatiebrief en CV te sturen naar vacatures@rova.nl. Heb je nog 

vragen over de vacature? Neem dan contact op met Evert Bussink (teamleider) op nummer 0543 – 54 

54 54. 

 


