Hoveniers van Frankenhuyzen
Middelweg 45
4196 JG Tricht
E: info@vanfrankenhuyzen.nl
T: 0345-581613

Vakbekwaam hovenier (32-40 uur)
Ben jij iemand die wil doorgroeien in het vak van hovenier? Weet je van aanpakken en durf je de
leiding te pakken. En heb je goede kennis over alle aspecten van het hoveniersvak? Lees dan verder
en solliciteer bij Hoveniers van Frankenhuyzen.

Wat ga je doen als hovenier?
Als hovenier verzorg jij de aanleg en het onderhoud van tuinen, voor zowel bedrijven als
particulieren. Denk aan bomen planten, groen onderhoud, schuttingen plaatsen, straatwerk,
beregeningsinstallaties, maar ook zaken als bemesting, bodemverbetering. En als je interesse en
aanleg hebt, kun je ook meedenken over beplantingsplannen, tuinontwerp of tuinrenovatie. Ook
heb je altijd een intere functie afgestemd met de rest van het team.

Waar ga je werken
Hoveniers van Frankenhuyzen is een bedrijf wat kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid hoog in
het vaandel heeft staan. Maar ook plezier in het werk, en een prettige omgang met de rest van het
team is belangrijk. Wij vinden het van belang dat je je op je plek voelt, en dat je door kunt groeien
binnen ons bedrijf. Dat kan zowel in het werk als hovenier, als ook werkzaamheden die op kantoor
moeten plaatsvinden. Kijk verder op onze website voor meer info: https://www.frankenhuyzen.nl

Wij bieden jou
•
•
•
•

Salaris tussen de €2000 en €3500 per maand, afhankelijk van je ervaring.
Ruimte om te groeien en te specialiseren
Vast contract
Goede regelingen voor vakantie, vervoer en verlof

Wij vragen jou
•
•
•
•

Je hebt een MBO-groen opleiding gevolgd. Een diploma is een pre.
Je kunt netjes en zorgvuldig werken
Alleen of in een team werken: jij kunt het allebei
De nodige vak- en plantenkennis

Reageren
Je kunt op deze vacature reageren door een korte brief of mail te sturen met je motovatie en een CV
naar info@vanfrankenhuyzen.nl. Heb je nog vragen of wil je meer weten over de vacature? Neem
dan contact op met Johan van Frankenhuyzen (06 53.940.334).

