
Werkervaring

& BUITEN
AAN DE SLAG

Buiten
aan de slag

Wat ga je doen?

Wat moet je kunnen?

           Samen doen in het groen

Je werkt met een ploeg in de buitenlucht onder 

leiding van een voorman.

Bij ons kun je: 

•   schoff elen;

•   harken;

•   graskanten steken;

•   speeltoestellen schoonmaken;

•   zwerfvuil opruimen; 

•   licht snoeiwerk;

•   blad en onkruid weghalen;

•   boomspiegels onderhouden.

 

Je werkt met handgereedschap en soms met 

een bladblazer. 

 

Het belangrijkste vinden we dat je een redelijke 

conditie hebt en dat je het leuk vindt om dingen 

te leren.

Verder vragen we dat je:

•   kunt lopen, staan en tillen;

•   kunt horen en zien;

•   geen last hebt van verschillende weers-

    omstandigheden: warmte, kou, regen, wind,   

     sneeuw;

•   het niet erg vindt om vies te worden;

•   minimaal vier uur aaneengesloten actief 

    kunt zijn;

•   minimaal twaalf uur per week belastbaar en 

     beschikbaar bent;

•   zin hebt om samen te werken;

•   instructies aanneemt van onze voorman. 

Wij bieden je de mogelijkheid om lekker buiten 

aan de slag te gaan, werkervaring op te doen en 

om van alles over de natuur te leren.

Als je met ons buiten aan de slag gaat:

•   ben je lekker buiten in de natuur aan het werk;

•   heb je collega’s;

•   word je door het lichamelijke werk snel fysiek 

    fi tter en sterker;

•   werk je met levend materiaal;

•   krijg je basiskennis van bomen, struiken en 

     planten;

•   leer je met gereedschap omgaan;

•   doe je iets moois voor de 

     leefomgeving van jouw eigen stad.

 

Heb je (tijdelijk) geen werk en wil je een 

bijdrage leveren aan de leefomgeving van 

Deventer? Bij Het Groenbedrijf kun je de 

handen uit de mouwen steken. 

De hele dag binnen stilzitten is niets voor jou. 

Jij houdt van de buitenlucht en van lichamelijke 

arbeid. Lekker in de aarde wroeten en ervoor 

zorgen dat het er buiten weer picobello uitziet, 

dat is jouw ding. 

Het Groenbedrijf staat midden in de Deventer 

samenleving. Samen met jou maken we onze 

stad elke dag een beetje mooier.

Samen Deventer mooier maken!



Het Groenbedrijf is een professioneel en 

allround groenbedrijf waarin medewerkers 

met uiteenlopende talenten werkzaam zijn. 

Dagelijks worden onze medewerkers ingezet  

op een groot scala van onderdelen van de 

openbare ruimte in Deventer en wijde omgeving. 

Als uitvoeringsbedrijf van de gemeente Deventer 

worden (onderhouds-) projecten met veel passie 

en liefde gerealiseerd. Mede hierdoor is er een 

jarenlange ervaring opgebouwd die garant staat 

voor hoogstaande kwaliteit en een grote mate van 

betrouwbaarheid.

Ook veel instellingen, bedrijven en particulieren 

maken volop gebruik van het brede diensten-

pakket dat Het Groenbedrijf aanbiedt. 

Het Groenbedrijf kenmerkt zich door een 

unieke samenwerking waarbij vakmanschap 

wordt gecombineerd met medewerkers die 

enige afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 

Met elkaar zijn zij in staat om een prachtig 

resultaat te garanderen dat voldoet aan de 

wensen van onze klanten. Sociaal ondernemen 

is voor ons dan ook geen fraaie term maar een 

belangrijke pijler van onze organisatie.

 

Hanzeweg 19, 7418 AV Deventer

Postbus 63, 7400 AB Deventer

      0570 856 400

      www.hetgroenbedrijf.nl

      www.facebook.com/hetgroenbedrijf

Wie wij zijn Wat wij doen
   Aanleg en beheer van (openbare-) groen-

   voorzieningen.

   Ontwerp, aanleg en totaalonderhoud van 

   bedrijfstuinen/terreinen.

   Verkoop en levering van uiteenlopende 

   materialen die gebruikt worden in zowel de   

   openbare ruimte als in particuliere (bedrijfs-)    

   tuinen. 

   Beheer en onderhoud van sportvelden.

   Aanleg, beheer, advies, levering en onderhoud 

   van speeltoestellen inclusief bijbehorende  

   (val-) ondergrond. Tevens inventarisatie, 

   keuring en inspectie van speeltoestellen.

   Onderzoek, advies, beheer en onderhoud van 

   laan- en straatbomen. Tevens bosonderhoud 

   en levering van alle soorten plantmaterialen en    

   bomen..

   Onderhoud en beheer van straatnaamborden, 

   verkeersborden en het leveren en plaatsen 

   van omleidingsroutes, dranghekken en matrix 

   borden.

   Onderhoud technische installaties zoals 

   parkeerautomaten, pompen en gemalen. 

   Aanleg, herstel en onderhoud van alle vormen 

   van (half-) verharding en zandpaden. Tevens 

   gladheidsbestrijding en diverse (alternatieve en   

   duurzame) mogelijkheden op gebied van 

   onkruidbestrijding.

   Aanleg, levering en onderhoud van overige 

   inrichtingselementen zoals banken, picknick-   

   sets, afvalbakken. 


