Vrijwilligers vacature
Groenploeg Amsterdam zoekt een

technisch vrijwilliger
Aan de slag als technisch vrijwilliger bij Groenploeg Zuid in Amsterdam. Vindt u het leuk om vanuit
uw technische achtergrond een bijdrage te leveren aan de Noord-Hollandse natuur dan bent u meer
dan welkom. De Groenploeg is onderdeel van de afdeling Natuurlijke Zaken, de dienstverlenende
afdeling van Landschap Noord-Holland. Als technisch vrijwilliger werkt u nauw samen met onze
Groenploeg. Met deze ploeg voeren wij op ecologische wijze diverse werkzaamheden in het groen
uit. Wij gaan in opdracht aan de slag voor bedrijven, gemeentes, de provincie maar ook bij
particulieren. Dit werk voeren wij voor een groot gedeelte met kleine trekkers, één-assers,
maaimachines en bosmaaiers uit. U werkt vanuit locatie Amsterdam maar zal ook ingezet kunnen
worden om werkzaamheden voor onze Groenploeg Noord in Uitgeest uit te voeren. Als technisch
vrijwilliger houdt u zich bezig met onderhoud van en kleine reparaties aan de machines en transport
van de machines naar diverse locaties. Dit om er mede voor te zorgen dat onze groenploeg in het
veld aan de slag kan blijven.
Herkent u zichzelf in de volgende beschrijving:
- Algemene technische kennis van machines;
- Ervaring met onderhoud en reparaties van machines;
- Rijbewijs BE i.v.m. transport;
- Minimaal voor 2 dagen in de week beschikbaar, dagen in overleg;
- U vindt het leuk om zowel in een team te werken als zelfstandig en durft deze verantwoording aan.
Wij bieden een leuke groep collega’s, afwisseling in werk, aanvullende cursussen wanneer hier
behoefte aan is en de mogelijkheid om uw CVA-basis te halen. Daarnaast zorgen wij voor
werkkleding inclusief schoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Op financieel vlak bieden wij
reiskostenvergoeding en een kleine vrijwilligersbijdrage. Heeft u belangstelling of wilt nadere
informatie, bel of mail dan met Richard Jonker, uitvoerder Groenploeg Zuid, 06 53 50 21 75,
r.jonker@natuurlijkezaken.nl of met Saskia van Breugel s.vanbreugel@natuurlijkezaken.nl
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