
 
 

 

 

Vacature parttime Terrein/werkplaatsmedewerker  
Ben jij 56+ en/of gepensioneerd en blijf je graag actief? Dan nodigen wij jou zeker uit te solliciteren! 
 
Wat ga je doen? 
Je gaat werkzaamheden uitvoeren ter ondersteuning van ons Bedrijfsbureau (o.a. klaarzetten van materieel 
en het treffen van voorbereidingen voor projecten).  
Ook houd je ons bedrijfsterrein op orde en draag je verantwoordelijkheid voor orde en netheid van onze 
werkplaats. Voorraadbeheer hoort daarbij ook tot je taken. 
 
Jouw takenpakket:  

• Je voert opruimwerkzaamheden uit op ons bedrijventerrein, opslag en magazijn, 

• Je draagt bij aan het onderhoud van ons bedrijfspand en bedrijfsterrein en voert kleine reparaties uit 
zoals vervanging van lampen, 

• Je voert controle uit van het materieel dat terugkeert van projecten, 

• Je voert gebruikersonderhoud uit aan ons materieel en/of maakt deze schoon, 

• Je voert kleine reparaties/ revisies en periodiek onderhoud uit zoals (door)smeren, 

• Je bent verantwoordelijk voor het voorraadbeheer in het magazijn en het materieel. Je houdt alles 
netjes en geordend en houdt in de gaten wanneer iets aangevuld moet worden, 

• (dreigende) Gebreken aan apparatuur/gereedschappen en materieel meld je bij je collega’s van het 
Bedrijfsbureau, 

• Je voert controle uit over de opslag van gevaarlijke stoffen en de aanwezige hoeveelheid ervan, 

• Regelmatig moet materieel worden weggebracht voor onderhoud, keuring, etc. of juist opgehaald 
worden. Dat valt ook onder jouw takenpakket.   

 
Waar ga je werken? 
BKC is gespecialiseerd in boomverzorging, groen en milieu en duurzaam ondernemen. Inmiddels zijn wij een 
begrip in de wereld van de boomverzorging en hebben wij vanuit Zevenaar ons werkterrein weten uit te 
breiden naar onder andere Duitsland en Hongarije. 
  
Als modern en efficiënt bedrijf met een no-nonsense mentaliteit werkt BKC graag aan nieuwe initiatieven en 
zet zich dagelijks in voor een vertrouwde en duurzame relatie met haar opdrachtgevers. 
Wij voeren opdrachten uit voor zowel gemeenten, de rijksoverheid, bedrijven en instellingen als de 
particuliere sector en de diversiteit aan werkzaamheden zorgt voor een afwisselende functie.  
 
Onze wensenlijst 

• Je bent een enthousiaste allrounder (man óf vrouw) en weet van aanpakken. 
Alleen werken is geen probleem van je, maar ook meedenken met ons team vind je leuk. 

• Je hebt affiniteit met techniek. 

• Je hebt ervaring met het rijden op een shovel en/of landbouwmachines. 

• In het bezit zijn van rijbewijs BE is noodzakelijk! 

• Je bent flexibel inzetbaar voor minimaal ca. 20 uur per week, waarbij je in ieder geval op donderdag 
en vrijdagmiddag werkzaamheden kunt uitvoeren. 

• Je bent bereid om ook buiten kantoortijden te werken als dat nodig is.  

• Je bent woonachtig in de omgeving van Zevenaar. 
 
Wat biedt BKC? 

• Een afwisselende functie binnen een klein en hecht team.  

• Werktijden- en dagen zijn bespreekbaar en altijd in overleg. 
 
Voldoe jij aan bovenstaande omschrijving? 
Reageer dan door je CV mét motivatie te sturen naar het volgende emailadres: d.angenent@bkcbv.nl 
Uiteraard mag je je sollicitatie ook per post versturen. Gebruik dan het volgende adres: 
BKC BV 
T.a.v. D. Angenent 
Nano 7 
6902 KD Zevenaar 
  
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen via telefoonnummer 
0316-740777.  
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