Vacature stagiair
Vakkundig en professioneel hovenier
Naast de nodige uren in de schoolbanken wordt je vakman door praktijkervaring. Wij bieden daarom
leerlingen aan een hoveniersopleiding de mogelijkheid om deze ervaring op te doen binnen ons
bedrijf. Ons uitgangspunt hierin is dat wij toekomstige hoveniers in een prettige omgeving alle
facetten van het hoveniers vak van dichtbij, maar bovenal actief, laten beleven.
BTA Groen
Wij zijn gedreven vakmensen in het ontwerpen van unieke tuinen, het aanleggen van hoogwaardige
buitenruimtes voor particuliere en zakelijke opdrachtgevers, het onderhouden van tuinen en
bedrijfsterreinen van welke omvang dan ook. Hoewel we een klein bedrijf zijn, zijn onze ambities
groot. Dat maakt dat ons bedrijf sinds de oprichting een solide en gezonde groei kent.
Binnen ons bedrijf speelt professionaliteit en vakmanschap een enorm grote rol. Je vindt het overal
terug; in onze werk- en denkwijzen, in het materieel dat we gebruiken, in onze omgangsvormen met
klanten en leveranciers, maar bovenal in de kwaliteit van ons werk.
Functieomschrijving
Het jouw doel om na je opleiding vakkundig hovenier te worden. Je wil graag meewerken én
leren in een klein hecht team waar ruimte is om jezelf te ontwikkelen. Je bent bereidt om de
handen uit de mouwen te steken en actief mee te werken aan diverse kleine als grote aanleg- en
onderhoudsprojecten.
Tevens volg/heb je:
- minimaal een mbo-(groen)opleiding op niveau 3 of 4;
- een representatief voorkomen en een correcte manier van communiceren.
Wat mag je van ons verwachten:
- de kans om zelfstandig werkzaamheden van ‘a-tot-z’ uit te voeren;
- variëteit in werkzaamheden en projecten;
- actieve ondersteuning bij je (leer)doelen.
Wil je een écht vak leren?
Neem voor meer informatie of voor een kennismakingsgesprek contact op met:

dhr. Wiel Bastiaens
info@btagroen.nl of +31 (0)6 14 79 56 77
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