
 

 

 

Voor Stadspark Berg & Bos zoeken wij een:  

 

Allround medewerker 
Stadspark Berg & Bos 
36 uur per week 

 

Accres realiseert de verbeelding (ambitie) van haar opdrachtgevers en hiermee de beleving van bezoekers. 

Dit door het exploiteren en beheren van vastgoed en dienstverlening waar mensen elkaar ontmoeten, 

recreëren, ontdekken en sporten. Accres is thuis op het snijvlak van het publieke en private domein en kan 

als geen ander het maatschappelijk rendement realiseren door dit te verbinden met de commerciële vraag.  

 

 

WAT DOE T ACCRES? 

Accres is toonaangevend in het behe-

ren en exploiteren van maatschappe-

lijk vastgoed en recreatieve voorzie-

ningen. Accres is hét merk als het 

gaat om maatschappelijke oplossin-

gen en recreatieve activiteiten voor 

jong en oud. Om het team van Stads-

park Berg & Bos aan te vullen zijn wij 

op zoek naar een medewerker Park-

beheer. 

 

 

WAT G A JE DOEN:  

Als medewerker van Stadspark Berg 

& Bos verricht je volgens opdracht 

werkzaamheden aan groen en grijs 

onderhoud, signaleer je mogelijkhe-

den voor aanvullende werkzaamhe-

den en voer je deze uit. Je maakt hier-

bij gebruik van hand- en motor aan-

gedreven machines. Tevens pleeg je 

gebruikersonderhoud aan  

 

 

 

gereedschappen, machines, en hulp-

middelen t.b.v. het groen/grijs on-

derhoud. Je werkt volgens de arbo 

normen en leeft de regelgeving na. 

Ook ondersteun je bij het op- en af-

bouwen van evenementen in het park 

en signaleer c.q. verhelp je de waar-

genomen storingen.  

 

WAAR OM WILLEN WE  JOU?  

We zijn op zoek naar een enthousi-

aste medewerker die zowel goed is in 

teamverband als zelfstandig kan wer-

ken en daarnaast kennis heeft van 

groenonderhoud en de wet en regel-

geving veilig werken. Je bent een 

echte technische allrounder en werkt 

oplossingsgericht. Je vindt het leuk 

om op dit gebied je talenten in te zet-

ten. 

 

 

BEN JE? 

• Accuraat  

• Slagvaardig 

- Sociaal 

- Flexibel 

- Technisch 

- Kwaliteitsgericht 

 

 

WERKTIJDEN EN S TANDP LAATS  

Werktijden en werkdagen vinden in 

afstemming plaats. Je standplaats is 

Stadspark Berg & Bos.  

 

 

WAT KUN JE VAN ONS VER WAC HTEN?  

Wij bieden een veelzijdige baan waar-

binnen je de ruimte krijgt om je  

talenten in te zetten. Je krijgt een 

contract voor bepaalde tijd voor de 

duur van 12 maanden en ontvangt, 

naast het gebruikelijke arbeidsvoor-

waardenpakket, een marktconform  

salaris.  

Voor meer informatie en inlichtingen over de functie kun je terecht bij de heer R. Zunnebeld, 

Locatieverantwoordelijke Stadspark Berg & Bos. Kijk voor algemene informatie over Accres op www.accres.nl. 

Je reactie zien wij graag tegemoet vóór 28 april 2019. Een motivatiebrief met CV kun je mailen.  

 

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

Wij hanteren de NVP sollicitatiecode. 

 

06-51817198 (Richard Zunnebeld) 

sollicitaties@accres.nl 

Vóór 28 april 2019 

https://youtu.be/xOIeOSsG4YI
http://www.accres.nl/

