Stagiair buitendienst grijs
Informatie
Plaats

Veghel

Salarisindicatie

Maximaal €350

Dienstverband

Tijdelijk

Soort vacature

Stage

Uren

24 - 36 uur

Publicatiedatum

20-01-2022

Werk- en denkniveau

MBO

Sluitingsdatum

10-02-2022

Schaal

Vacature Tekst

Kom de gemeente ontdekken. Tijdens de meeloopstage bij werkatelier uitvoering Grijs help je de gemeente Meierijstad netjes en
veilig te houden. Je bent lekker buiten en komt in alle uithoeken van de gemeente.

Naar buiten in Meierijstad
In de meewerkstage bij werkatelier uitvoering Grijs ontdek je de hele gemeente. Je vertrekt vanuit de gemeentewerf in Veghel
met collega’s voor beheer en onderhoud van het grijs in de openbare ruimte. Je werkt van 7.30 tot 17.00 uur en je
werkzaamheden zullen onder andere zijn:
·
·
·
·
·

Storingen verhelpen.
Meldingen zelfstandig oppakken.
Kliko’s uitzetten.
Verkeersborden ophangen.
Straatwerk repareren.

Met plezier naar je stage bij gemeente Meierijstad
Wat je bij gemeente Meierijstad doet, doet er echt toe. We geloven in de kracht van samen en zetten de klant centraal. Met
aandacht voor ontwikkeling en aansprekende projecten werken we met z’n allen aan ons maatschappelijk doel: elke dag verder
bouwen aan een Meierijstad voor iedereen.

Een stage bij de gemeente Meierijstad geeft je de kans een kijkje te nemen in een organisatie die midden in de samenleving
staat. En de kennis die je in jouw opleiding opdeed breng je bij ons als stagiair direct in de praktijk. Met veel ruimte om aan je
eigen ideeën te werken. Of het nu gaat om een snuffel-, meeloop- of afstudeerstage. Wij beloven je een leerzame periode en een
stage waar je met plezier naartoe gaat.

Jij loopt stage bij het werkatelier uitvoering Grijs, onderdeel van de buitendienst. In werkatelier uitvoering Grijs zorgen de
medewerkers voor onderhoud van de buitenruimte. Zij repareren straatwerk, plaatsen verkeersborden, halen zwerfvuil op en
plaatsen kliko’s. Uiteraard krijg je begeleiding van een vaste stagebegeleider. Deze collega is je eerste aanspreekpunt bij vragen.

Meer weten over hoe het is om bij ons te werken? Kijk op www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl.
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De talenten die jij meebrengt
Jij komt natuurlijk vol enthousiasme binnenstappen. Je werkt graag samen in een team en bent erg leergierig. Bovendien ben je
dienstverlenend, jouw werk staat in dienst van de inwoners van gemeente Meierijstad. Moet er iets gebeuren? Jij ziet het én je
doet het. Je hebt oog voor kwaliteit en durft je mening te geven. Daarnaast kun je met tablets en een iPhone werken en heb je
digitale applicaties snel onder de knie. Bovendien:
·
·

Volg je een mbo-opleiding in de richting van bouw, houttechniek of metaal-/installatietechniek.
Werk je vanuit de 4 kernwaarden van Meierijstad.

Wat jouw stage je oplevert
Een leerzame periode, waarin je niet alleen ervaring opdoet in het vakgebied beheer en onderhoud. Je leert ook onze organisatie
kennen. En je komt door onze brede dienstverlening in aanraking met verschillende disciplines. Op basis van een stage van 24-36
uur per week ontvang je:
·
·
·

Een stagevergoeding van € 350,- bruto per maand (op basis van 36 uur).
Recht op vrije dagen, die je afstemt met je stagebegeleider.
Flexibele werktijden in overleg met je stagebegeleider.

Pak je kans!
Je weet het zeker, dit wordt jouw stage. En aangezien jij kansen niet laat liggen, klik je op onderstaande button ‘Solliciteren’.

Heb je nog vragen over de stageplek? Toon Verbeek en Nikki Hazenberg, medewerkers van het werkatelier grijs helpen je graag
verder. Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure? Dan staat Anja Koolen, stage coördinator, je graag te woord. Ze zijn
bereikbaar via telefoonnummer 14 0413.

Competenties
Klantgerichtheid
Samenwerken
Initiatief
Kwaliteitsgerichtheid

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Jeske van Houtum

Naam

Anja Koolen

Telefoon

140413

Functie

Mobiliteitsmedewerker

E-mail

jvanhoutum@meierijstad.nl

Telefoon

0735440867

E-mail

akoolen@schijndel.nl

Acquisitie
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Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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