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Gezocht: beheermedewerker/assistent-trainer (20-32 uur) 
 

Cursus Centrum Groen heeft ruimte voor een leuke dubbelfunctie in bos en natuur. 
Iemand die met veel energie het (terrein)beheer van onze beide cursuslocaties voor 
zijn/haar rekening neemt. En tegelijkertijd een enthousiaste rechterhand is voor onze 
trainers. Zij leiden collega's op die in het ‘groen’ werken, zoals bos- en natuurbeheerders, 
groenvoorzieners, gemeenten, boomverzorgers, hoveniers. 
 

 
 
Sowieso word jij blij van: 

• werken in het groen 
• bomen, planten en dieren, maar zeker ook van mensen 

• zorgen dat de boel op orde blijft 
• kennis overdragen 

 
Wat ga je allemaal doen? 

• terreinbeheer van onze cursuslocaties bij Planken Wambuis en Otterloseweg 
• het op orde houden van gebouwen en gereedschap  
• ondersteunen van onze trainers, in het cursuscentrum en op locatie 

• beheer van oefenobjecten voor het cursusaanbod 
• voorbereiden van cursussen d.m.v. gestandaardiseerde projectbeschrijvingen van 

oefenlocaties  
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Jij bent goed in: 

• aanpakken. Je bent een echte doener die het werk ziet en het leuk vindt om zelfstandig 
aan de slag te gaan 

• het werken met machines 
• communiceren en omgaan met doelgroepen op verschillende niveaus 
 
en verder: 

• heb je ervaring en/of een opleiding in de groene sector   

• zie je het zitten om cursussen te volgen voor vereiste certificaten  
• ben je flexibel inzetbaar 
• heb je rijbewijs B 
 
We realiseren ons dat dit geen alledaagse combinatie van werkzaamheden is. Daarom 
nodigen we zowel starters als doorgewinterde (ex-)professionals uit om te reageren. En alles 
daar tussenin. 
We laten ons graag verrassen door jouw expertise en ervaring, zodat we jouw 
verantwoordelijkheden daarop kunnen afstemmen. 
 
Wie zijn wij eigenlijk? 
Cursus Centrum Groen is een jonge en snelgroeiende onderneming. Wij zijn gespecialiseerd 
in het trainen en opleiden van medewerkers die in het ‘groen’ werken, zoals bos- en 
natuurbeheerders, groenvoorzieners, gemeenten, boomverzorgers, hoveniers. Daarnaast 
voeren wij in opdracht van diverse organisaties het bosbeheer uit.  
Wij werken voor diverse klanten: van particulieren en bedrijven tot overheidsinstanties, 
vanuit twee prachtige locaties op de Veluwe, tussen Arnhem en Ede. 
 
Wat vind je bij ons? 

• betrokken en enthousiaste collega’s  
• een leuke en afwisselende (parttime) baan in een prachtige en inspirerende 

omgeving 

• marktconform salaris en prettige, passende secundaire arbeidsvoorwaarden 
• vakverdieping door middel van opleiding of cursus. We helpen jou graag verder 

groeien in het vak 
 
Is deze baan je op het lijf geschreven? 
Stuur jouw reactie en cv uiterlijk 20 juni 2022 naar  info@cursuscentrumgroen.nl. Als we 
enthousiast worden van jouw verhaal, drinken we daarna graag een kop koffie met je in het 
bos.  
 
Meer weten over deze functie? Bel of mail even met Erik Hesselink via 06 39561278 / 
erik@cursuscentrumgroen.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacaturetekst wordt niet op prijs gesteld. 
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