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VACATURE BBL Leerling kantonnier (weg-/vaarwegbeheer) 

 

Functie: BBL leerling assistent kantonnier  
Weg-/vaarwegbeheer 

Werktijden en locatie: Kantoortijden, wisselend op een van de drie steunpunten Rogat(nabij 
Meppel), Kloosterveen (Assen) of Schoonebeek  

Niveau: 
Richting: 

MBO niveau 3 
Land, weg en waterbeheer MBO 3 (exacte opleiding in overleg) 

Startdatum:  
Contract: 
Arbeidsvoorwaarden: 

September 2018 
Jaarcontract met intentie om te verlengen voor de duur van de opleiding 
32uur per week werken, 1 dag per week school 
ABU cao is van toepassing 

Leeromgeving en 
werkzaamheden: 
 

Je komt te werken op één van de drie steunpunten van de Provincie Drenthe 
en gaat je actief bezig houden met het weg- en vaarwegbeheer. De provincie 
zorgt voor het beheer van de provinciale wegen en vaarwegen. Ze houden de 
wegen/vaarwegen schoon, maaien de bermen, handelen bij incidenten en 
ongelukken en zorgen voor gladheidsbestrijding.   
De focus van de functie ligt daarmee op werkzaamheden in de buitendienst 
en kenmerkt zich door een grote diversiteit. Je werkt met zomer- en 
winterdienstregelingen. 
 
We zoeken kandidaten uit de provincie Drenthe die graag in een uitvoerende 
rol willen werken en leren en flexibel zijn in werktijden (24/7 diensten 
draaien). Je bent een teamplayer en wil graag leren en werken in de praktijk. 
Aangezien je als kantonnier het visitekaartje bent van de Provincie ben je 
representatief en ken je het belang van de rol die je inneemt (communicatief 
vaardig). 
 

Selectiecriteria: 
 

We zoeken iemand die van aanpakken weet, openstaat om te leren en hier 
zelf in wil investeren. Daarbij ben je enthousiast en herken je de volgende 
eigenschappen: 

 Je hebt bij voorkeur kennis van flora en fauna 

 Je bent flexibel (ook in werktijden en het draaien van 24/7 diensten) 

 Je hebt een proactieve werkhouding en wil jezelf graag ontwikkelen 

 Je bent een teamplayer 

 Je bent communicatief vaardig 

 Een rijbewijs is vereist (bij voorkeur heb je ook rijbewijs E of de bereidheid 
om deze te behalen) 

 

Bijzonderheden: 
 

Je start per september een passende BBL opleiding aan een ROC   
(Terranext). Naast de reguliere BBL opleiding dien je ook VCA, BHV, 
rijvaardigheids-training en incidentmanagement cursussen te gaan volgen (via 
de Provincie Drenthe).  
 

Reacties naar: 
 
 

Stuur je CV en motivatie naar info@goapubliek.nl 
Contactpersoon: Karin Vliem, 050-7001323 
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