Vacature Zelfstandig Hovenier
Groei mee
Ons bedrijf groeit; in omvang, opdrachtgevers én projecten. Daarom zoeken wij een zelfstandig hovenier
die samen met ons verder wil groeien!
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.
Profiel
Je bent een vakman pur-sang in onderhouds- en aanlegwerkzaamheden. Je houdt van afwisseling in
werkzaamheden, locatie en opdrachtgevers. Je vindt het een uitdaging om mee te werken in een
groeiend bedrijf en kan prima zelfstandig werken of in een klein team.
Tevens heb je een:
- minimaal een mbo-(groen)opleiding afgerond op niveau 3 of 4; - een geldig B rijbewijs (E is een pré); up-to-date (planten)kennis en beheersing van onderhouds en aanlegtechnieken; - een representatief
voorkomen en een correcte manier van communiceren.
Wat mag je van ons verwachten:
- CAO conform salaris;
- scholingsmogelijkheden;
- veel afwisseling en de kans om met ons mee te groeien én jezelf te ontplooien.
Wil je mee groeien en voel jij je thuis in een klein, maar gezellig team?
Bij onze HR zaken laten wij ons ondersteunen door onze vaste partner AB Werkt, dé werkspecialist in
Zuid-Nederland en o.a. gespecialiseerd in werk in het groen. Met een kantoor in Beek kunnen zij ons goed
van dienst zijn in ons werkgebied. Zij doen voor ons de werving en eerste selectie. Heb je interesse om
voor ons te werken, bel dan met accountmanager Jens Pakbier op 06 – 11 17 99 03 of mail naar
beek@ab-werkt.nl. Kijk voor meer informatie op www.ab-werkt.nl.
Door onze samenwerking met AB Werkt wordt acquisitie door andere bemiddelingsbureaus niet op prijs
gesteld.
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