
 

 

VACATURE MEEWERKEND PLOEGBAAS GROENDIENST  

VZW DEN DIEPEN BOOMGAARD 

Den Diepen Boomgaard  is een maatwerkbedrijf actief in de 
Sociale Economie en heeft als doel het tewerkstellen van 
kwetsbare medewerkers op de arbeidsmarkt.  We zijn een 
biologisch bedrijf waar mensen kunnen groeien en bloeien. We 
zijn vandaag reeds een succesvolle onderneming actief in bio 
pluktuin,  hoevewinkel en biokeuken, groenploeg, beleving en 
zoveel meer.  We zijn actief in Grimbergen, Brussel en de 
omliggende gemeenten (Noordrand). 
 
Voel jij je als een vis in het water in een mensgerichte en 

stimulerende omgeving? Hou je van uitdagingen en heb je zin  om samen met de andere coaches te 
bouwen aan de toekomst van onze  doelgroepmedewerkers? Werk je graag te midden van de 
natuur?  
 
Voor de uitbreiding van onze groenploeg zoeken we een ploegbaas die onder leiding van de 

afdelingsverantwoordelijke de planning, werking en aansturing van de medewerkers op terrein in 

goede banen kan leiden.  

Je collega’s al doende opleiden in het snoeien, maaien, blazen, schoffelen en nog veel meer diverse 

werkzaamheden – zo vul jij je dag in op diverse locaties. Ondertussen samen met je collega’s 

genieten van de buitenlucht en direct resultaat zien van je werk. Elke dag anders!  

Ben jij de geknipte collega die samen met ons team het verschil wilt helpen maken? 

OMSCHRIJVING VAN DE FUNCTIE: 
 

Organisatie van de werkvloer: 

 je verzorgt  het onderhoud van openbare terreinen én privétuinen: snoeiwerken, maaien, 

alternatieve onkruidbestrijding, scheren… 

 Je staat in voor het basisonderhoud van machines 

 Je legt procedures vast en kan deze op maat van de medewerkers communiceren. 

 Je geeft opdrachten in functie van de taken en op maat van de mogelijkheden van de 

medewerkers. 

 Je werkt mee op de werkvloer voor een functioneel en kwaliteitsvol verloop. 

 Je staat in voor het voorbereiden en organiseren van de werken en opvolgen van alle daarbij 
horende administratieve verwerking. 

 Je staat open voor andere opdrachten die beantwoorden aan de mogelijkheden van de 
arbeiders; 

 je bewaakt de stipte en kwalitatieve afwerking van alle opdrachten van de groendienst 
 

https://www.diepenboomgaard.be/


 

 

Begeleiden van de medewerkers: 

 Je kan leiding geven, coachen en neemt de leiding van een groep mensen met een lange 

afstand tot de arbeidsmarkt op jou. 

 Je ontwikkelt ism de arbeidsoach/sociale dienst tools op maat voor jouw medewerkers zodat 

ze zo zelfstandig mogelijk functioneren 

 Je geeft input voor de regelmatige evaluaties van de arbeiders met de arbeidscoach.  

Administratieve vaardigheden: 

 Opmaak werk- en bestelbonnen, ,… 

 Bijhouden stock en uitvoeren van  bestellingen,... 

 Rapporteren over de resultaten aan de afdelingsverantwoordelijke, de arbeidscoach en de 
directie 

Commerciële vaardigheid :  

 je hebt, tijdens de uitvoering van de werken, een adviserende rol naar je klanten toe  

 je slaagt er in de verwachtingen van de opdrachtgevers af te stemmen op de mogelijkheden 

van je team 

JE PROFIEL 
 

 Je hebt een A2 in tuinbouw of gelijkaardig aan ervaring. 

 Jij weet van aanpakken! Je mannetje staan kan je zonder problemen en je weet eveneens de 
mensen steeds weer te motiveren. 

 Je werkt zonder problemen in je eentje, maar ook in groepsverband voel je je goed. 

 Communicatief ben je sterk. 

 Je hebt reeds voeling of affiniteit met laaggeschoolden en psychosociale problematiek. 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs, het hebben van een rijbewijs BE is een Pluspunt! 
 

WIJ BIEDEN :  
 

 Een  contract voor onbepaalde duur  

 Fulltime (0.8 is bespreekbaar) 

 Startdatum 01/03/2023 (of eerder) 

 Verloning volgens barema PC 327 – categorie 5  

 Relevante anciënniteit wordt in rekening gebracht  

 Hospitalisatieverzekering  

 Fietsvergoeding 

 Maaltijdcheques, ecocheques 

 
 
Solliciteren :  
Stuur je motivatiebrief én CV naar sara@diepenboomgaard.be  voor 31/12/2022 

 


