Wil jij jouw talenten benutten en een waardevolle bijdrage leveren aan Gemeente Ameland om op deze wijze
onze unieke Waddengemeente ook in de toekomst zelfstanding en volwaardig te kunnen laten zijn?

Door diverse ontwikkelingen in onze Buitendienst, is het directieteam van gemeente Ameland op zoek naar
enthousiaste kandidaten voor de volgende functie:

Algemeen Medewerker Buitendienst - Chauffeur (m/v)
(36 uur per week)
Functie:
•
•
•

Samen met je collega’s zorg je voor de reiniging en het onderhoud van de verschillende riolen, pompen
en vetafscheiders.
Daarnaast wordt je ingezet voor dagelijkse werkzaamheden op het gebied van onderhoud in de
openbare ruimte en in de reinigingsdienst.
Als algemeen medewerker buitendienst ben je breed inzetbaar binnen het gehele cluster buitendienst.

Functie-eisen:
•
•
•

•

Je beschikt over minimaal een opleiding op MBO niveau 3, idealiter binnen de sector Techniek of
Landbouw, bijvoorbeeld civiele techniek, werktuigbouwkunde of elektrotechniek;
Je beschikt over rijbewijs C en code 95 of bent bereid deze rijopleiding te volgen;
Je beschikt over een VCA certificaat of bent bereid dit te halen;
Je kan goed samenwerken, deelt graag kennis van je vakgebied met collega’s, neemt initiatief en bent
klant- en resultaatgericht. Je kunt zelfstandig werken en hebt oog voor kwaliteit en veiligheid.

Competenties:
De competenties die op deze functie van toepassing zijn: flexibiliteit, zelfstandigheid, mondelinge communicatie,
samenwerken en kwaliteitsgerichtheid.
Arbeidsvoorwaarden:
Afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring bieden wij je een salaris van minimaal € 1.814,- en maximaal
€ 2.765,- bruto (schaal 5) per maand (salarispeil oktober 2020). Je hebt daarnaast de beschikking over een
Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw persoonlijke
omstandigheden en wensen. De hoogte van het IKB is 17,05% van je bruto jaarsalaris. Als werknemer van de
gemeente Ameland is de cao Gemeenten op het dienstverband van toepassing en ben je verzekerd van
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Meer informatie:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Siprian de Jong, Bedrijfsleider. Hij is
bereikbaar via telefoonnummer (0519) 555 555. Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met
Judith Kiewiet, Adviseur Personeel en Organisatie, via telefoonnummer 06 - 23 826 526.
Interesse?
Stuur je sollicitatie (brief + CV) aan het directieteam van Gemeente Ameland vóór 1 april 2021 via Werken in
Friesland. De gesprekken staan gepland op 8 april 2021.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

