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Bij voetbalclub Kon. Seja FC te Merksem is iedereen welkom, ook jij dus!  

We zijn een sympathieke club met een groot ledenaantal, fair play en respect staan 

hoog aangeschreven, ook tov onze accommodatie. Intens gebruik van de velden en 

omgeving brengt uiteraard onderhoudshandelingen met zich mee. 

Daarom zoeken we nog een terreinverzorger met groene vingers. 

Wat valt er te doen?  
- De voetbalvelden speelklaar maken:  

o gras maaien (met zitmaaier) afwisselend met andere medewerkers in 

afspraak 

o sproeien van de terreinen tijdens het groeiseizoen van het gras 

o (nieuwe) netten aan de doelen hangen, nakijken en herstellen 

o lijnen trekken (met verfmachine) vooral zaterdag voormiddag en zondag 

morgen 

o verwijderen van afval (flesjes, maar ook bladeren) en achtergelaten 

materiaal 

o mollen vangen met klem als ze dreigen op het terrein te komen 

Wat verwachten we van jou?  
- Je kiest zelf wat je graag doet met plezier!    

- Je durft je handen uit de mouwen steken.  

- Je werkt samen met de huidige terreinverzorger en andere medewerkers.  

- Je bent ordelijk en stipt.   

- Je neemt je engagement ernstig. 

- De nood is het hoogst tijdens de zomer vooral voor het sproeien van de velden. 

- Deelnemen aan whatsapp groep van de sproeiers voor beurtrol 

Wat kunnen we jou bieden?  
- We zijn flexibel en bepalen samen met jou op welke uren je wil komen.  

- Je staat vrij om nieuwe werkmethodes voor te stellen en uit te proberen.  

- Een aangename sfeer en een leuke omgeving in de natuur, waar er plaats is voor een 

leuke babbel.  

- Een kleine vergoeding. 

- Je bent altijd welkom op onze activiteiten zoals onze nieuwjaarsreceptie, quiz , 

 After work party etc.  Je krijgt dan een hapje en drankjes.   

- We zorgen ervoor dat je verzekerd bent, mocht er toch iets gebeuren!  

Interesse? 

Je hebt niets te verliezen (tenzij een vinger tijdens het snoeien      )!  

Neem nu contact op met Luc Meuris                   0478 79 18 31  

 

Wil je onze locatie eens bekijken? Geef ons een sein en we spreken af aan de 

Laaglandlaan 385 in Merksem.  


