Begeleiding

Ja, ik heb interesse

Gedurende tien weken word jij door de
voorman begeleid in het werk. Hij helpt je
om de vaardigheden en kennis onder de knie
te krijgen, zodat je de werkzaamheden goed
kunt uitvoeren. Na afloop voer je een aantal
toetsen uit. Je ontvangt bij een succesvolle
afronding van de opleiding, een voldoende
op de toetsen én een goede beoordeling
van jouw inzet op het werk het certificaat
‘Medewerker Groene Stad’.

Heb je interesse om deze opleiding
te volgen? Neem dan contact op
met je leidinggevende en bespreek
samen de mogelijkheden.

OPLEIDINGSPROGRAMMA
Medewerker Groene Stad
Tomin Groen
Franciscusweg 359
1216 SM Hilversum
035 671 8167
groenvoorziening@tomingroep.nl
www.tomingroen.nl

Voor medewerkers van Tomin Groen

Werken en Leren bij Tomin
Groen
Welkom bij Tomin Groen, de groene tak van
Tomingroep. Hier werken wij dagelijks aan
een goed verzorgde buitenruimte. Wij dragen
daaraan bij door onder andere plantsoenen
goed te onderhouden, de straten schoon
te houden en onze zorg te leveren rondom
evenementen. Wij werken aan parken,
sportvelden, plantsoenen en het groen
van bedrijven en particulieren, met andere
woorden de Groene Stad.

De Groene Academie
Samen met het AOC Wellant College
in Houten verzorgen we op landelijk
mbo-niveau het groene onderwijs. De
vaardigheden en kennis die je opdoet, sluiten
aan op niveau 1 van het mbo. Je maakt kennis
met het groen en de meest voorkomende
werkzaamheden die voor ons van belang zijn.
Zo kun je met voldoende kennis en kunde bij
ons aan de slag.

Medewerker Groene Stad
Je wordt opgeleid voor een uitvoerende
functie waarbij je in opdracht van anderen
taken uitvoert. Je doet kennis op van het
groen, je leert vakvaardigheden aan zoals
bosmaaien en bladblazen, en we leren je
optimaal functioneren als medewerker.

Inhoud van het werken-leren traject

Duur: 10 dagen verspreid over 10 weken - In de klas en in de praktijk
De opleiding bestaat uit drie onderdelen: vakvaardigheden, vakkennis en
beroepsvaardigheden. Op deze onderdelen gaan we je opleiden én toetsen.

Introductieprogramma

Vakkennis

Je gaat eerst kennismaken met Tomin Groen
en de Groene Academie, als je dat nog niet
hebt gedaan. Wie zijn wij, wat doen we en wat
gaan wij voor elkaar betekenen? Wij werken
volgens bepaalde richtlijnen en regels, onder
andere over veilig en netjes werken en over
hoe we met elkaar omgaan. Deze regels
zullen we met elkaar doornemen. Daarnaast
heb je een persoonlijk gesprek over jouw
opleidingstraject. We zullen met elkaar
bespreken wat precies de bedoeling is en of
het goed bij jou past.

In het onderdeel vakkennis leer je de
belangrijkste planten in de buitenruimte
kennen, planten die jij tegenkomt in het
werk. Daarnaast leren we je ook hoe je met
deze planten moet omgaan. Je werkt in de
openbare ruimte en bent dus de hele dag
zichtbaar voor veel mensen. We maken je
bewust van je functie en jouw bijdrage aan
het beheer van het groen.

Vakvaardigheden
In dit onderdeel behandelen we de
voornaamste werkzaamheden, de
basisvaardigheden die nodig zijn om de
buitenruimte te beheren. We leren je o.a. hoe
je moet bosmaaien, bladblazen en schoffelen
op een goede en veilige manier. Ook leren
we je hoe je moet snoeien, omgaan met een
motorheggenschaar en werken op beeld.
Het ene onderdeel zal langer duren dan het
andere onderdeel. Dit komt omdat de ene
vaardigheid eenvoudiger is dan de andere.
De bovenstaande vaardigheden nemen 6
dagen in beslag, verspreid over een periode
van 10 weken. Tussen de opleidingsdagen
door ga je aan de slag, om het zo snel
mogelijk onder de knie te krijgen.

Beroepsvaardigheden
Het onderdeel beroepsvaardigheden is
gericht op jouw gedrag. We gaan aan de slag
met gedrag dat past bij jouw functie.
We besteden aandacht aan basis
communicatie: Wat is de invloed van wat jij
zegt? Wat wil je bereiken met wat je zegt?
Luister je goed naar wat iemand tegen jou
zegt? Ook leer je werken in een team, hoe jij
bijdraagt aan een succesvol team en welke
gevolgen dit heeft voor de kwaliteit en de
snelheid van het werk.
We kijken ook naar jouw bijdrage aan het
werk, naast werken in een team is zelfstandig
werken, verantwoordelijkheid nemen en
initiatief nemen ook heel belangrijk.

»

