
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medewerker Buitendienst (36 uur) gezocht 
 

Heb je een passie voor de natuur, landschap en recreatie? En ben je echt een 

buitenmens? De Buitendienst van het Recreatieschap Westfriesland is op zoek naar 

een nieuwe collega voor 36 uur per week. 

 

Wat houdt deze baan in? 

Samen met je collega’s van het  

team Groen- en Recreatiebeheer 

recreatieterreinen (ruim 300  

hectare) in Westfriesland.  

Het zijn gevarieerde  

werkzaamheden op afwisselende  

werkplekken. Hierbij kun je  

denken aan het onderhouden  

van de recreatieterreinen,  

infrastructurele kustwerken,  

recreatieve netwerken voor  

wandelen, varen en fietsen maar 

ook onderhoud van machines.  

Gezien de aard van de  

werkzaamheden werk je met een  

winter- en zomerrooster (4 dagen 

in de winter, 5 in de zomer),  

draai je beschikbaarheidsdiensten  

en werk je soms in het weekend. 
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 werken bij  

lekker buiten 

Handig om te hebben... 
Relevante opleidingen en certificaten zijn: 

• Een MBO niveau 3 groenopleiding 

• Certificaat motorkettingzaag 1 en 2 

• B-BE rijbewijs, tractor 

• Technisch inzicht 

• Ervaring in of een basis hebben in bos- en landschapsbeheer 

 
Heb je dit in huis? Dan heb je een streepje voor. Maar ook als 

je niet in bezit bent van de benodigde certificaten en ervaring, 

kun je solliciteren. Belangrijk is dat je een passie hebt voor 

natuur, landschap en recreatie, overweg kunt met allerhande 

machines, goed in het team past en bereid bent om 

opleidingen te volgen. 



 

 

Heb je interesse? 

Mail je motivatie met cv naar sollicitatie@sed- wf.nl. 

Richt je mail aan Yvonne Bergsma - van der Voordt, 

P&O adviseur, met als onderwerp ‘sollicitatie 

medewerker buitendienst’. Reageren kan tot 9 april 

2018. In de week van 16-20 april vinden de gesprekken 

plaats. 

 
Wil je eerst meer weten over deze baan? Bel dan met 

Piet Copier (Hoofd buitendienst/Opzichter groen- en 

recreatiebeheer), via 06-13624576 of 

P.Copier@recreatieschapwestfriesland.nl. 
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Waar kom je terecht? 

Je gaat werken in een team van vijf buitendienstmedewerkers. Zij starten gezamenlijk de dag rond 

7.45 uur met een kop thee op de werf in Middenmeer. Vandaaruit worden de taken voor die dag 

besproken waarna iedereen in teams op pad gaat binnen het werkgebied van het Recreatieschap. 

Benieuwd hoe zo’n werkdag eruitziet? Neem een kijkje via deze link: 

www.recreatieschapwestfriesland.nl 

Wat bieden wij? 

 Een bruto maandsalaris tot € 2.599, bruto per maand (schaal 5, op fulltime basis, 36 uur). 

 Individueel keuzebudget. 

 Pensioenopbouw. 

 Een reiskostenvergoeding woon-werk. 

 Mogelijkheden om cursussen te volgen. 

 Verantwoordelijkheid en ruimte om je eigen werk in te delen en uit te voeren. 
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