
Vacatures in de groenvoorziening 

Voor aankomend maaiseizoen zijn wij opzoek naar groene vakmensen! (mei- november 2021)  

Groenwerkers 

In teamverband onderhoud je het groenonderhoud door heel Noord Nederland. Je werkt graag buiten, komt op de mooiste plekken in de natuur 
en werkt met moderne apparatuur. Werkzaamheden bestaan uit het maaien van inlaten, stuwen, bomen en alle andere objecten in bermen en 
langs waterkanten. Daarnaast verzorg je de verkeersmaatregelen voor de maaiploegen. Je bent in het bezit van een B-rijbewijs, durft leiding te 
geven en hebt ervaring met het werken met een bosmaaier. 

Trekkerchauffeur Maaicombinaties 

Als chauffeur op één van onze maaicombinaties ben jij in het hoogseizoen verantwoordelijk voor het ecologisch maaibeheer van bermen en  
waterkeringen voor provincies, gemeentes en waterschappen. Jij hebt ervaring met het werken met maaiarmen, taludmaaiers, cyclomaaiers en  
klepelmaaiers en/of maaikorven. Daarnaast ben je in staat om de werkzaamheden zelfstandig uit te voeren en heb je veilig werken langs wegen 
hoog in het vaandel staan! Affiniteit met ecologie is een pré.  

Machinist Maaizuigcombinatie (CE) 

Ben jij opzoek naar een uitdagende functie waarbij je net dat stapje extra kunt geven? Dan is wellicht één van onze nieuwe gekentekende  
Maaizuigcombinaties iets voor jou! Wij zijn opzoek naar ervaren chauffeurs die bereid zijn om in (nacht) ploegen het ecologisch groenbeheer voor 
opdrachtgevers in diverse provincies te verzorgen. Word jij enthousiast om te werken met zo’n unieke machine, heb je ervaring met maaizuig-
combinaties, ben je in het bezit van een CE-Rijbewijs en VCA, geef dan in een motivatiebrief aan waarom jij denkt dat jij de juiste persoon bent 
voor deze functie.  

 

Mocht je je herkennen in één van de bovenstaande profielen dan verzoeken we je om je interesse kenbaar te maken via ons mailadres:  

info@jellebijlsma.nl o.v.v. sollicitatie. 

Mocht er geen van de bovenstaande functies geschikt zijn voor jou maar denk jij dat je past in ons bedrijf, laat dan geheel vrijblijvend je CV en 

brief met motivatie bij ons achter. Ook zzp-ers zijn bij ons van harte welkom! 


