
 

 
 
Recreatieschap Marrekrite zoekt op korte termijn een  

 

Medewerker Groen (36 uur) 
 

Recreatieschap Marrekrite is een compacte en dynamische organisatie die zich bezighoudt 

met het onderhouden en verbeteren van de recreatieve infrastructuur in Fryslân, zowel op het 

land als op het water. Marrekrite doet dit werk namens 13 Friese gemeenten en de provincie 

Fryslân.  

 

Een belangrijke taak van Marrekrite is het beheren en onderhouden van gratis aanlegplaatsen 

op zo’n 700 locaties midden in de Friese natuur. 

 

Dit ga je doen: 

Als medewerker groen ben je, in het voorjaar en de zomer, voornamelijk bezig met 

maaiwerkzaamheden bij de aanlegplaatsen. Je vaart naar de aanlegvoorzieningen volgens een 

vooraf besproken route. Je stemt je werkzaamheden af met de voorman groen. Je wordt 

daarbij ondersteund door een medewerker van de sociale werkvoorziening. Het begeleiden en 

ondersteunen van deze medewerker hoort ook bij je werkzaamheden.  

In de periode tussen 1 november en 1 april ben je bezig met het uitvoeren van overige 

werkzaamheden zoals snoeien, het uitvoeren van onderhoud aan het materieel en het 

assisteren van de overige medewerkers bij voorkomende werkzaamheden. 

 

Wie zoeken we? 

We zijn op zoek naar een zelfstandige collega die graag aan het werk is in de buitenlucht. Je 

hebt een enthousiaste aanpakmentaliteit en voelt je thuis in een klein team. Je kunt varen met 

een werkboot (klein vaarbewijs is een pre) en bent in het bezit van rijbewijs BE. Het is fijn als 

je al ervaring hebt met professionele maaimachines, zodat je hier veilig mee kunt werken.  

 

Wat bieden we? 

Je krijgt de gelegenheid een belangrijke bijdrage te leveren aan de recreatieve infrastructuur in 

Fryslân. Recreatieschap Marrekrite is een gemeenschappelijke regeling en volgt de cao 

Provinciale Sector. Voor deze functie bieden wij een brutosalaris van minimaal € 2.136,38 en 

maximaal € 2.994,33 (schaal 5) bij een volledig dienstverband (36 uur), afhankelijk van 

ervaring en opleiding. Daar bovenop krijg je 22,37% IKB (Individueel Keuze Budget). De 

functie is in eerste instantie voor een periode van 1 jaar, met het uitzicht op een vast contract. 

 

Sollicitatieprocedure  

Heb je interesse? Stuur je curriculum vitae en motivatie dan uiterlijk 19 februari 2023 naar: 

info@marrekrite.frl. De eerste gespreksronde vindt plaats in week 9. 

 

Informatie 

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Eddie Huisman, 

Coördinator Water. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-155 333 13 of per e-mail via 

e.huisman@marrekrite.frl.  

 

Uitwellingerga, 3 februari 2023 
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