AXENT GROEN IS VOOR DE LOCATIE ZWOLLE OP ZOEK NAAR EEN VAKBEKWAAM ALLROUND
HOVENIER DIE ONS AANLEGTEAM KAN VERSTERKEN!

Vakbekwaam Allround Hovenier Aanleg & Onderhoud
37 UUR PER WEEK
Als vakbekwaam Allround Hovenier voer je zelfstandig werkzaamheden uit bij zowel particuliere
als bedrijfstuinen.
Je bent verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden op gebied van het aanleggen van tuinen.
Je stuurt je collega’s aan en bent in staat om zelfstandig de werkzaamheden in te plannen.
Het werkgebied zal regio Zwolle zijn met enkele keren een uitstap naar andere regio’s
waar Axent Groen werkzaam is.

Axent Groen B.V. &
Hacron Groen B.V.
behoren tot de top 5 van
groenbedrijven
in Nederland.
Met ruim 400
medewerkers, van wie
ongeveer 70% een
afstand tot de
arbeidsmarkt heeft,
werken wij op meer dan
1000 locaties van onze
opdrachtgevers in Midden
en Oost Nederland.
Onze organisaties maken
deel uit van Vebego, een
internationaal opererend
familiebedrijf actief in
facility services, publieke
sector en de
gezondheidszorg.

De werkzaamheden bestaan uit:

Het aanleggen van beplanting, bestrating, schuttingen en vijvers;

Het uitlezen van tekeningen en deze vertalen naar de praktijk;

Het snoeien van bomen;

Het verwijderen van bomen, struiken, onkruid, e.d.;

Het aansturen van een leerling hovenier;

Andere voorkomende werkzaamheden op gebied van groenonderhoud.
Functie eisen:

Minimaal in bezit van BBL Natuur en Groene Ruimte niveau 3 certificaat;

Minimaal 3 jaar werkervaring in tuinaanleg & onderhoud;

In bezit van VCA certificaat;

In bezit van rijbewijs BE;

Gemotiveerd;

Stressbestendig en zorgvuldig;

Flexibele en collegiale instelling;

Klantgerichte instelling.
Dit kunnen wij je bieden:

Een prettige werksfeer binnen een persoonlijk en professioneel bedrijf;

Een salaris conform cao;

Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden;

Dynamische werkomgeving;

Alle gelegenheid om jezelf te ontwikkelen door middel van trainingen en
opleidingen.
Zo kun je reageren:
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Bob Wijlens,
HR Functionaris, via telefoonnummer 06-24882339.
Geïnteresseerd in deze uitdagende en dynamische vacature?
Mail je sollicitatie dan vóór 30 september 2019 naar: b.wijlens@axentgroen.nl
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