Assistent Hovenier/Stratenmaker
Fulltime – 38 uur per week
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Wie zijn wij?
Bok Hoveniers uit Heerlen is al ruim 50 jaar actief als hoveniersbedrijf. Wij zijn
gespecialiseerd in het ontwerpen en aanleggen van tuinen. Ook voor tuinonderhoud kunnen
klanten bij ons terecht.
Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact en een goed advies. Of het nu de aanleg
van een tuin betreft of onderhoudswerkzaamheden. Zo kunnen wij zorgen voor een
kwalitatieve uitvoering van de wensen van een klant.

Wat ga je bij ons doen?
De werkdag begint, onder het genot van een kop koffie, met het bespreken van de planning
voor die dag. Vervolgens gaat elk team aan de slag op hun project. De werkzaamheden
bestaan o.a. uit de aanleg en het onderhoud van particuliere tuinen. Bij de aanleg voeren wij
alles in eigen beheer uit. Van beplanting, bestrating, vijvers en vlonders tot erfafscheiding en
verlichting. Jij gaat ondersteunen bij het aanleggen van tuinen. Dit doen we in teams van 2
collega’s.

Wat vragen wij van jou?







Enige ervaring in groen- òf bouwsector
Een groot verantwoordelijkheidsgevoel
Géén 9 tot 5 mentaliteit
Een goede beheersing van de Nederlandse taal
Machinebeheersing van o.a. minigravers, dumpers en shovels is een pré
BE rijbewijs is een pré

Én jij bent:
 In staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken
 Vriendelijk, representatief en gemotiveerd

Wat bieden wij?





Fulltime dienstverband voor de duur van een jaar (met mogelijkheid tot verlenging)
Een fijne werksfeer in een familiebedrijf
Afwisselend werk
Passend salaris, conform cao voor het Hoveniersbedrijf

Denk je dat jij bij ons past?
Als je jezelf herkend in bovenstaande vacature, zien we je sollicitatie graag tegemoet. Je kunt
je motivatiebrief en CV per mail aan ons sturen.
Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact met ons op via
info@bokhoveniers.com of via 045-5215366.

