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Wij zoeken passie voor groen! 

 

Voor de groei en uitbreiding van ons Groencentrum zoeken wij mensen die passie hebben voor groen 

en die het een uitdaging vinden om in weer en wind te werken.  

Wij zijn een groeiend en dynamisch bedrijf. We ontwikkelen ons steeds verder en breder en 

daardoor zijn wij op zoek naar jou! 

 

Voor de hovenierstak van ons bedrijf zijn wij op zoek naar enthousiaste hoveniers die weten wat een 

tuin nodig heeft en die uit gaan van de wensen van de klant en weet dat zo te sturen naar een 

perfecte tuin en een tevreden klant. 

 

Wij vragen: 

- je bent in bezit van rijbewijs BE 

- je hebt ervaring met hovenierswerkzaamheden bij particulieren 

- je kunt zelfstandig werken 

- je kunt goed overleggen met de klant 

- je hebt een brede kennis van planten en bomen 

- je beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

- je hebt inzicht in jaarrond tuinonderhoud 

- je bent flexibel en stressbestendig 

- je hebt een positieve instelling 

 

Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur per week. 

 

Heb jij deze en nog meer goede eigenschappen die jij minimaal 32 uur per week wilt inzetten?  

Laat ons dan weten waarom jij ons team kunt versterken! 

 

Mail je CV en motivatie naar info@freekvanderwal.nl 

 


