
 Word jij onze nieuwe  
 medewerker buitendienst?

Team Buurtvoorlichting
Zone3 staat voor schoon, heel en veilig. Daar werken we aan op verschillende 
manieren. Binnen het team Buurtvoorlichting brengen we of halen we 
informatie bij mensen over onderwerpen die van belang zijn voor hun directe 
omgeving. Bijvoorbeeld hoe de eigen woning zo goed mogelijk beveiligd kan 
worden tegen inbraak of hoe mierenoverlast voorkomen kan worden. 
Of we nemen korte enquetes af. Dit doen we huis aan huis of bijvoorbeeld 
op markten en pleinen. Daarna volgt de administratieve verwerking van de 
verkregen informatie voor de opdrachtgevers. 

In de buitendienst werk je altijd samen met iemand anders en voordat je aan 
een opdracht begint krijg je een voorbereidende training.

Leer 
werk 
traject

020 - 462 77 13   |   werkervaring@zone3.nl   |   zone3.nl



Medewerker Buitendienst
Wat bieden wij jou? 
-  Afwisselend werk, midden in de maatschappij
-  Een leuk team; een collegiale sfeer en een fijne plek om werkervaring op te doen
-  Individuele begeleiding om je verder te ontwikkelen richting een reguliere 

baan – zowel binnen als buiten Zone3
- Een training gericht op empowerment en oriëntatie op de arbeidsmarkt
-  Vakgericht coaching met focus op communicatie

Wat vragen wij van jou? 
- Motivatie en inzet om je persoonlijk en professioneel te ontwikkelen 
- Beheersing van de Nederlandse taal op minimaal NT2 niveau 2 
-  Flexibiliteit in werktijden
-  Je vindt het leuk om met mensen in gesprek te gaan
- Je houdt ervan om buiten te werken 

Werkervaringsplek 
Jouw job betreft een werkervaringsplek. Dat betekent dat er in eerste instantie 
geen vergoeding (salaris) tegenover staat. Wel krijg je bij  ons de gelegenheid 
om jezelf, na bijvoorbeeld een periode van langdurige ziekte en/of werkloosheid, 
zowel persoonlijk als professioneel, te ontwikkelen in een fijne werkomgeving. 
Heb je een beschut werk indicatie? Dan is na een proefperiode een dienstverband 
mogelijk. Reiskosten worden vergoed.
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Interesse? Neem nu contact met ons op!


