VACATURE:
ASSISTENT HOVENIER
De Hovenierderij is een kleinschalige onderneming in West Zeeuws-Vlaanderen met vele jaren ervaring op
het gebied van ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen voor zowel particulieren als bedrijven.
Kwaliteit, goede werkvoorbereiding in samenspraak met de klant én vooral de passie voor tuinieren zijn
onze kernwaarden.
Wegens uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een assistent hovenier.
Functieomschrijving
Ben jij gedreven, leergierig en weet je van aanpakken? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Je hebt al enige ervaring in het groen, maar je wilt je graag verder ontwikkelen. In samenwerking met je
directe collega voer je alle werkzaamheden uit in het groen. Dit betreft onderhoudswerk in zowel
particuliere als bedrijfstuinen. Er wordt niet van je verwacht dat je alles meteen kan, maar wel dat je
bereid bent om te leren. Jij wordt aangenomen om ervoor te zorgen dat de hovenier een paar extra
handen heeft. Onder begeleiding van een vakman zul je o.a. de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren:






Knippen van hagen
Snijden van graskanten
Maaien
Schoffelen
Snoeien van beplanting

Functie-eisen
Onze ideale kandidaat heeft MBO werk- en denkniveau en minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring als
assistent hovenier. Je kan een goede referentie overleggen, bent flexibel ingesteld en fysiek gezond.
Verder ben je professioneel, gemotiveerd, representatief en in staat nieuwe technieken aan te leren.
Opleiding tot hovenier en/of aanvullende certificaten (VCA diploma) is een pré. Daarnaast ben je in het
bezit van rijbewijs B en heb je verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent woonachtig in de regio ZeeuwsVlaanderen.
Arbeidsvoorwaarden
Je maakt deel uit van een jong, dynamisch, enthousiast en resultaatgericht team. Je aanstelling is per
direct met een proeftijd van 1 maand, een contract van 6 maanden tot één jaar met verlenging van één
jaar. Salaris conform CAO.
Interesse? Laat het ons weten!
Wij zien graag je sollicitatiebrief en cv tegemoet. Mail deze voor 30 september 2016 naar
info@dehovenierderij.nl. Voor een toelichting kun je contact opnemen met John van der Hooft op
telefoonnummer 06-29046377.

