
 
 
Zone3: sociale onderneming met groeiambitie 
Zone3 is een sociale onderneming met een integraal pakket aan diensten voor het schoon, heel en 
veilig maken en houden van Amsterdam en omgeving. Onze dienstverlening is gericht op 
leefbaarheid, werkgelegenheid en bewonersparticipatie. Zo bieden wij bijvoorbeeld buurtvoorlichting, 
toezicht & beveiliging, buurtbeheer, facilitair beheer, schoonmaak, onderhoud en huismeesters.  
 
Onze mensen zetten zich dagelijks in voor een brede, flexibele en snelle dienstverlening. Kwaliteit en 
professionaliteit staan voorop. Daarnaast bieden we kansen aan werknemers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Naast onze dienstverlenende taak zien wij dat als de maatschappelijke component van 
onze onderneming. Wij leveren kwaliteit met vakmensen en zijn al jarenlang een betrouwbare en 
gewaardeerde partner van veel opdrachtgevers.  
 
Zone3 is volop in ontwikkeling: onze ambitie is door te groeien tot een verdubbeling van het aantal 
medewerkers in een periode van drie jaar. Wij zijn voor onze organisatie op zoek naar een: 

 
Medewerker Groenvoorziening Onderhoud (m/v) - 36 uur 
 
De afdeling 
De afdeling Onderhoud verzorgt een breed palet aan onderhoudswerkzaamheden zoals  
groenvoorziening opdrachten, advies en uitvoering op het gebied van PKVW, onderhoud aan 
mutatiewoningen, contract onderhoud, klein onderhoud en storingen aan woningen en de uitvoering 
van het schoon en leefbaar houden van complexen en de omgeving. De portefeuille van de afdeling is 
voor het grootste deel gevuld met opdrachten voor de Amsterdamse woningcorporaties. De afdeling 
bestaat uit een Hoofd Onderhoud, meewerkend voormannen, professionele medewerkers en 
medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt die hier een vak leren.  
 
De werkzaamheden 
De medewerker groenvoorziening werkt mee bij het uitvoeren van de werkzaamheden binnen een 
team. De medewerker groenvoorziening is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde 
diensten van het groenvoorzieningsteam. De werkzaamheden zijn onder meer: 

 Eenvoudig onderhoudswerk aan groen, bestrating, straatmeubilair en trapportalen 

 Ophogen van tuinen, aanleggen/repareren eenvoudige bestrating 

 Plaatsen van hekwerk of afscheidingen 

 Snoeiwerk en licht onderhoud corporatiegroen 

 Onkruidbestrijding en maaiwerkzaamheden met Bosmaaier 

 Opruimwerk in de openbare ruimte en portieken. 

 Bij onvoldoende werk in het groen mee werken bij de afdeling onderhoud 
 
Als onderdeel van Zone3 is de medewerker groenvoorziening een goede vertegenwoordiger van de 
opdrachtgever en Zone3 op straat. Hij is medeverantwoordelijk voor de communicatie met bewoners 
en opdrachtgevers en kan hij dus een vraagbaak en aanspreekpunt zijn voor bewoners. 
 

Wij vragen 

 Een afgeronde (hoveniers)opleiding op MBO niveau 

 Rijbewijs B 

 Ervaring in een soortgelijke functie 

 Een harde werker met een flinke dosis enthousiasme, flexibiliteit en gevoel voor kwaliteit 

 Het leuk vinden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden. 

 Goede communicatieve vaardigheden 
 
 

 

 



 
Wij bieden 

 Een veelzijdige en uitdagende baan met veel afwisseling en eigen verantwoordelijkheid binnen 
een sociale organisatie 

 Een werkomgeving die je zelf kunt inrichten 

 Salaris afhankelijk van kennis en ervaring tussen €1.777 en  € 2.493,- op basis van een 36-
urige werkweek. 

Interesse??? 
Mail dan nu je motivatie en CV naar solliciteren@zone3.nl.  
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