
VACATURE KANTONNIER/WEGINSPECTEUR

Onze provinciale infrastructuur van ruim 400 km wegen en fietspaden, het kanaal 
door Walcheren en alle bijbehorende “middelen” dient in goede staat van onder-
houd te zijn en te blijven. Als kantonnier bij de Provincie Zeeland zie jij er op toe 
dat de doorstroming en veiligheid van onze provinciale wegen gegarandeerd zijn.

Wat ga je doen?
• Begeleiden en uitvoeren van planbare werkzaamheden;
•  Uitvoeren van gerichte inspecties op diverse thema’s, zoals weginrichting,  

verhardingen en bermen;
• Controles uitvoeren op het naleven van werkvergunningen en ontheffingen;
•  Uitvoeren van kleine “acute” herstelwerkzaamheden/schades t.b.v. veiligheid  

en doorstroming;
• Afhandelen van klachten/meldingen over de dienstverlening;
• Ondersteuning bieden bij calamiteiten;
• Gladheidbestrijding (winterdienst);
•  Uitvoeren van het dagelijks beheer, basisonderhoud en kleine eenvoudige  

reparaties aan materieel, gereedschappen, materialen, gebouwen en terrein.

Wie zoeken wij? 
We zoeken een kantonnier die bereid is om later door te groeien naar de functie 
weginspecteur. Door jouw ervaring en inzicht kan je zelfstandig werken uitvoeren 
en beslissingen nemen. Je staat stevig in je schoenen en je beschikt over goede 
communicatieve vaardigheden. Je bent bij voorkeur woonachtig in de regio  
Walcheren/Zuid Beveland.

•  Een afgeronde mbo-niveau 3 opleiding , bij voorkeur in de richting van  
infratechniek of civiel of vergelijkbaar;

• Een VCA certificaat of je wilt deze behalen;
• Vaardig in het vastleggen van gegevens in digitale systemen;
• Rijbewijs BE;
• Basis IM (incidentmanagement) of je wilt deze behalen;
• Ervaring met groenbeheer is een pluspunt.

Wat bieden we jou aan?
We bieden je een opdracht aan van 36 uur per week. Je kan rekenen op een  
brutosalaris tussen € 1.934 en € 2.763 (schaal 6) afhankelijk van jouw ervaring  
en kennis bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Daarbovenop bieden we je 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget (IKB), 
een Persoonlijk Ontwikkelbudget, etc.

Hoe kan je solliciteren?
Ga naar www.werkenbijprovinciezeeland.nl en  
reageer op de vacature Kantonnier/weginspecteur.


