
         
   

 
 
 
 
 
Organisatie 
Avri is een gemeentelijk samenwerkingsverband van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, 
Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. De belangrijkste 
taken van Avri zijn de inzameling van huishoudelijk afval en grondstoffen en het beheer van de openbare 
ruimte en handhaving (Ibor). 
In totaal werken bij Avri ruim 300 medewerkers. Samen met 236.000 inwoners en de 10 gemeenten, 
werken zij aan een schoon Rivierenland.  
Deze vacature komt voort uit de doorontwikkeling van de binnendienst Ibor. 
 
Avri in Geldermalsen zoekt een 
 
 

  Vakspecialist Groen binnendienst 
24 tot 36 uur per week 

 
 
Functieomschrijving 
Als Vakspecialist Groen binnendienst ben je werkzaam op de afdeling Ibor en leg je verantwoording af aan 
de Teamleider Ibor. Je geeft vorm aan het groenbeleid en -beheer en draagt dit uit. Je verzorgt de  
(beleids)advisering voor groen naar de gemeenten en stuurt functioneel de werkvoorbereiders en 
toezichthouders in het vakgebied aan.  
Je vertaalt de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) naar reguliere beheer- en werkplannen, bent 
budgetbeheerder, stelt begrotingen en bestuursvoorstellen op en draagt bij aan de voortgangsrapportages. 
 
Functie-eisen  
•  Je hebt HBO werk- en denkniveau 
• Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in een vergelijkbare functie  
• Je hebt kennis van het beheer van groen en begraafplaatsen en affiniteit met sport- , spelen- en 

hondenbeleid 
• Je hebt ervaring met werken in een complexe politiek bestuurlijke context 
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B 
• Je bent in het bezit van een VCA veiligheidscertificaat 
• Je bent communicatief vaardig en je kunt goed zelfstandig werken 
• Je hebt een goede uitdrukkingsvaardigheid Nederlandse taal in woord en geschrift 
• Je bent in staat om klant- en servicegericht te werken 
• Je beschikt over analytische vaardigheden en werkt gestructureerd 
• Je bent assertief, proactief, oplossingsgericht en steeds op zoek naar verbetering 
• Je hebt kennis van CROW, RAW, groenbeheersystemen en GIS,  en beeldkwaliteit  

 
Wij bieden 
• een uitdagende en zelfstandige functie in een organisatie met een informele, open en collegiale  
      werksfeer 
• een werkomgeving met volop kansen om je vakmanschap uit te bouwen  
• een plaats binnen een team van enthousiaste medewerkers 
• een salaris van maximaal €4121,00 (schaal 10) bruto per maand bij een 36-urige werkweek, 
      deze inschaling is indicatief. De functie wordt in 2017 beschreven en gewaardeerd in HR21. 
• de aanstelling is in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed  
      functioneren 

 
 



  
 
  
 
 

Reageren?  
Ben je geïnteresseerd en heb je aantoonbare ervaring in bovengenoemde functie, stuur dan je cv met een 
bondige en overtuigende motivatiebrief naar vacatures@avri.nl en richt deze aan Willemijn Bonnier, 
teamleider IBOR.  Sluitingsdatum van de vacature is 22 september 2017. 

 
Ook voor vragen over de inhoud van de functie kun je terecht bij Willemijn Bonnier via  06- 21 11 39 11. 
Voor vragen over de selectieprocedure kun je terecht bij Leonie Janssen, adviseur Werving & Selectie 
(0345) 75 66 47. 
 
De vacature wordt tegelijkertijd  intern en extern vacant gesteld. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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