
Met jou Door jou Voor jou

Werken voor de stad Mechelen, dat 
betekent je talent inzetten en elke 
dag het verschil maken voor de 
stad en haar burgers. Je maakt deel 
uit van een team met veel energie 
en #2800love. Je bouwt mee aan 
een stad voor alle Mechelaars!

Kan jij je vinden in deze waarden? 
Dan hebben we een match!

• Dynamisch

• Klantgericht

• Betrouwbaar

 

            
           
           www.mechelen.be

TECHNICUS GROEN
Stad Mechelen 

Als technicus groen draag je dagelijks bij aan een groene en nette stad. Je helpt 
mee aan het onderhouden van de Mechelse straten, pleinen en parken en zorgt mee 
voor een aangename stad om in te vertoeven.

Een greep uit je takenpakket:  je verzorgt bloemen- en plantenperken, snoeit waar nodig, zorgt 
voor aanplanting, bewatering, bestrijdt onkruid, kuist bladeren op en maakt de straten zwerfvuilvrij.
Om dit alles in goede banen te leiden werk je nauw samen met je collega’s. Je bent als technicus groen 
tevens het aanspreekpunt voor heel wat burgers. Je geeft hen dan ook correcte informatie wanneer er 
vragen zijn. 

Je komt bij ons terecht in een team van 10 collega’s waar je elke dag het beste van jezelf mag geven! 

Je motivatie is het 
allerbelangrijkste voor ons. Wel zijn 
er een paar dingen die je moet 
weten als je deze functie graag wil 
invullen:

• Je bent in het bezit van een 
rijbewijs B en kan vlot en 
veilig rijden.

• Je Nederlands is voldoende 
voor het begrijpen en 
opvolgen van de veiligheids- 
maatregelen en voor het vlot 
te woord staan van burgers. 

• Je draagt tijdens je werkuren 
verplicht de door ons 
voorziene veiligheidskledij 
(oranje jas/broek en 
veiligheidsschoenen). 

• Je vindt het niet erg om het 
hele jaar buiten te werken en 
een hele dag fysieke arbeid te 
verrichten.

• Van maandag tot vrijdag werk 
je elke dag tussen 7u en 
15.30u.

Naast een bangelijke job en fijne 
collega’s mag je ook nog dit 
verwachten:

• Voltijdse tewerkstelling op 
D1-D3 niveau.

• Een contract van bepaalde 
duur 3 maanden met 
mogelijkheid tot verlenging.

• Relevante beroepservaring in 
de privésector of als 
zelfstandige wordt in 
aanmerking genomen voor 
een maximumperiode van 10 
jaar.

• Bruto aanvangsloon zonder 
anciënniteit 2292 €/maand.

• Een interessante 
verlofregeling, vergoeding 
woon-werkverkeer, 
opleidingsmogelijkheden, 
hospitalisatieverzekering, 
maaltijdcheques & eindejaars- 
en vakantietoelage.

• Je werkt 40 uur per week 
waardoor je maandelijks 1 
compensatiedag krijgt.

Waterduivel

Plattebeekstraat 13

2800 Mechelen 

Je fiets kan in onze beveiligde 
parkeergarage

Je werkplek ligt net buiten de 
ring van Mechelen! Er zijn tal 
van buslijnen die op +5 min. 
wandelen van de waterduivel 
halt houden.

We hebben geen parking voor 
je wagen. Gratis parkeren kan 
op het Douaneplein en ligt op 
5 min. wandelafstand

Het treinstation Mechelen 
Nekkerspoel ligt op 15 min. 
wandelafstand


