Toezichthouder in het Groen: BOA domein 2
Functie & eisen:
Als toezichthouder in het groen heb je verantwoordelijk werk. Als ‘groene’ Boa vervul je via Veiligheidszorg Drenthe opdrachten voor
terreinbeheerders, gemeenten of wildbeheereenheden. Je ziet toe op veiligheid in natuurgebieden en je kunt handhavend optreden. Jouw
werkveld is breed en behelst onder andere het tegengaan van stroperij, het aanspreken van iemand die zijn hond niet aan de lijn heeft, het
aantreffen en laten verwijderen van (drugs) afval en bijdragen aan de opsporing van de daders.
Wie zoeken wij?
Jij bent een echte HTV topper, met dit diploma op zak breng je de juiste basis mee. Via verdere scholing in domein 2 (permanente Her en
Bijscholingsmodules) wordt je vakkundig opgeleid en als zodanig in domein 2 beëdigd. Je gaat bij ons gelijk aan de slag, wij bieden allround
werkzaamheden in het toezicht en de handhaving – alle voorkomende werkzaamheden – maar wel met de nadruk op domein 2 uiteindelijk.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Wat verwachten wij van jou?
Jij bent ons visitekaartje. Je treedt kordaat en de-escalerend op waar nodig. Jouw dienstverlenende karakter voert de boventoon. Je hebt een
representatief voorkomen en je bent communicatief vaardig. Je begrijpt dat wisselende diensten onderdeel uitmaken van het werk dat jij doet.
Ons werkgebied:
Ons werkgebied voor deze vacature concentreert zich op de gehele provincie Drenthe. Bereikbaarheid van dit werkgebied wordt mogelijk
gemaakt door het gebruik van dienstauto’s.
Hoe je voor deze functie solliciteert:
Mail jouw C.V. én motivatiebrief naar ons toe via info@veiligheidszorgdrenthe.nl
Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact met ons op via 088-2365900.
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