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Wie zijn wij?
Wij zijn Hoveniersbedrijf van de Kraats uit Scherpenzeel en al ruim 18 jaar actief met het
ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen. Samen met onze medewerkers pakken wij elk project
aan om deze af te ronden met een perfect eindresultaat. Ons team staat iedere dag klaar om
particuliere- en bedrijfstuinen een lust te maken voor het oog en duurzaam te verbeteren.
Vanwege snelle uitbreiding van ons klantenbestand zijn wij op zoek naar een ervaren en
gedreven;

VAKBEKWAAM HOVENIER
Wat ga je doen?
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van voornamelijk
particuliere tuinen. Ook het aanpakken van bedrijfsterreinen behoort tot jouw werkzaamheden.
Iedere dag is anders en jouw werkzaamheden zijn hiermee ook geen dag hetzelfde. Je gaat
zelfstandig aan de slag en bent verantwoordelijk voor jouw eigen werkzaamheden alsmede het
halen van de deadline van onze projecten. Tijdens jouw werk ben je het visitekaartje van ons
bedrijf en geeft je waar nodig advies aan onze klanten.
Wat verwachten wij van jou?
•
•
•
•
•

Je hebt de hoveniersopleiding met succes afgerond of meerdere jaren ervaring in aanleg
en onderhoud van tuinen.
Je bent sociaal en een echte teamspeler
Klantvriendelijk en servicegericht
Je bent in het bezit van rijbewijs BE
Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit

Wij zorgen voor…
•
•
•
•
•
•

Uitdagend werk
Een prettige werksfeer met enthousiaste en gedreven collega’s
Ruimte voor eigen inbreng
Mogelijkheden voor eigen ontwikkeling
Een fraai machinepark
Niet geheel onbelangrijk…een goed salaris!

Hebben wij jouw interesse gewekt?
Solliciteer door middel van ons invulformulier, upload jouw motivatie en cv en klik op 'Solliciteer'.
Wil je meer informatie over de functie? Mail dan je vraag naar info@hoveniersbedrijfvdkraats.nl
wij beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

