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Hovenier
Plaats / Provincie: Zeewolde / Flevoland
Branche / Niveau: Hovenier/Groenvoorziening / MBO
Aantal uren / Dienstverband: minimaal 37 uur / maximaal: 38 uur / Fulltime
Vacature referentie: 104894

Bedrijfsomschrijving
Deze organisatie uit Zeewolde houdt zich bezig met het aanleggen en onderhouden van tuinen. Het is een
kleinschalig familiebedrijf, waarbij service en kwaliteit hoog in het vaandel staat.

Functieomschrijving
In deze functie ben je de gehele dag werkzaam in de buitenlucht en voer je als allround hovenier alle voorkomende
werkzaamheden uit. Dit kan zijn dat je de ene dag bezig bent met het aanleggen van een nieuwe tuin en de 2
dagen daarna onderhoudswerkzaamheden uit voert bij diverse klanten. Geen dag is daarbij hetzelfde.
In de loop der tijd ga je ook je eigen klantenkring opbouwen waar je zelfstandig de werkzaamheden zal uit gaan
voeren. Het is fijn als je ambities hebt om naar een dergelijke functie door te stromen, waarbij je ook gaan
leidinggeven aan een aantal collega’s.
Ben je nog geen vakbekwaam hovenier, maar volg je op dit moment wel een studie richting de groenvoorziening?
Ook dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren!

Functie-eisen
Om in aanmerking te komen voor de functie van hovenier, neem je het volgende met je mee:
Aantoonbare werkervaring als hovenier. Als je op dit moment een studie volgt richting de groenvoorziening
is dit zeker bespreekbaar;
Je beschikt over een harde werkersmentaliteit en je bent niet bang voor het krijgen van vieze handen;
Zowel zelfstandig als in teamverband werken is voor jou geen enkel probleem;
Ambities om op termijn ook leiding te gaan geven;
Mocht je in het bezit zijn van een rijbewijs dan is dat helemaal ideaal!

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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Arbeidsvoorwaarden
Dit bedrijf bied je het volgende:
Een salaris conform CAO Hoveniersbedrijf, startend vanaf € 1.800 bruto per maand o.b.v. 37,5 uur. Dit is
afhankelijk van de kennis en ervaring die je meebrengt;
Doorgroeimogelijkheden naar bijvoorbeeld de functie van meewerkend voorman;
Gereedschappen en materialen worden door de opdrachtgever geregeld. Ook zijn er bedrijfswagens
beschikbaar;
Een baan die start op uitzendbasis, maar waar je zeker zicht hebt op een vast contract;
Werken in een informeel, kleinschalig team waar hard werken en een grapje goed met elkaar
gecombineerd worden!

Sollicitatieprocedure
Als je dit leest dan ben je waarschijnlijk erg enthousiast over deze baan en sta je in de startblokken om op korte
termijn je CV en motivatie persoonlijk toe te komen lichten. Wacht daarom niet langer en solliciteer direct door te
klikken op de sollicitatiebutton ‘Ik wil deze baan!’ of stuur je CV naar zeewolde@flevodirect.nl Voor meer informatie
over deze vacature kun je contact opnemen met Danielle van Koningshoven via 036 – 521 81 60.
Onderdeel van de procedure is, dat wij referenties inwinnen en getuigschriften bij je kunnen opvragen.
Referentienummer: 104894

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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