
  

De Sprong vzw stimuleert gelijke kansen en diversiteit. 
Wij werven aan op basis van competenties ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap 

De Sprong is een, door de Vlaamse overheid erkend, Kempisch maatwerkbedrijf waar tewerkstelling op maat kansen creëert voor iedereen met een 
erkende afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. 
Deze kansen worden gecreëerd door samen met de medewerkers hun talenten te (h)erkennen en te ontwikkelen, waardoor zij een sterkere positie 
verwerven op de arbeidsmarkt en in de samenleving. 

Medewerker Groenmaker 
Voor onze vestiging te Meerhout zijn we op zoek naar een Groenmaker. Het gaat om een voltijds contract van bepaalde duur met optie 
vast na een positieve inwerkperiode. De vaste standplaats is Meerhout. (deeltijds is bespreekbaar). 
 
Functie:  

Je maakt deel uit van een team medewerkers van de afdeling Groenmakers die onder begeleiding verschillende onderhoudswerken gaat 
uitvoeren. De werken vinden plaats in plantsoenen, private tuinen, woonwijken, bedrijfsterreinen, grachten en bermen, begraafplaatsen,.. 

Takenpakket: 

- Onkruidvrij maken van plantsoenen 
- Hagen scheren 
- Gras maaien en ander maaiwerk (o.a. met bosmaaier) 
- Snoeiwerk van bomen en beplanting 
- Verhardingen onderhouden (o.a. voetpaden, parkings) 
- Zwerfvuil ruimen 
- Je kan ook af en toe ingezet worden in één van onze andere afdelingen (recyclage en fietsenatelier). 

 

Profiel 

- Je werkt graag buiten 
- Je hebt een goede conditie om fysieke arbeid te verrichten 
- Je kan zelfstandig en nauwkeurig werken 
- Je werkt graag samen 
- Je bent een doorzetter 
- Je bent gemotiveerd om bij te leren 
- Je respecteert de veiligheidsvoorschriften 
- Je voldoet aan de voorwaarden van maatwerk 
- Een rijbewijs B of BE is zeer sterk aanbevolen 

Wij bieden 

- Een boeiende en gevarieerde job in de regio 
- Een job waarbij duurzaamheid, groei en welzijn centraal staan 
- Een voltijds contract van bepaalde duur (met grote kans op verlenging) 
- Een verloning volgens Paritair Comité 327.01 en met een aantrekkelijk verlofstelsel 
- Een hospitalisatieverzekering na 3 maanden dienst, ecocheques, verplaatsingsvergoeding en werkkledij 
- Werkuren van 8.00 u tot 16.30 u (dit geeft elke maand recht op een extra dag verlof)  

Solliciteren 

We vragen je te solliciteren door een gemotiveerde sollicitatiebrief met C.V. te sturen naar: eva.schildermans@desprongvzw.be of via 
post naar De Sprong vzw – T.a.v. Eva Schildermans, Vaartstraat 1, 2450 Meerhout. 
 
 
Geselecteerde kandidaten krijgen een uitnodiging voor een selectiegesprek.  
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