AXENT GROEN IS VOOR DE LOCATIE EPE OP ZOEK NAAR EEN BOSBOUWER
DIE HET TEAM KAN VERSTERKEN!

BOSBOUWER
37 UUR PER WEEK
Als bosbouwer ben je verantwoordelijk om het bos te “borgen voor morgen’’. Je hebt gevoel voor levende materie
en kunt werken in een complex ecosysteem. Dit vraagt vakkennis, overzicht van het terrein, inzicht in het
functioneren van bos, bosbodem en de houtmarkt. Daarnaast ben je in staat om zelfstandig werkzaamheden in te
plannen zoals snoeiwerkzaamheden (met hoogwerker), prunusbestrijding, wegenonderhoud en grondbewerking.
Het werkgebied is regio Epe.

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 uitvoeren van verplegingswerkzaamheden voor jonge beplanting;

Het aanbrengen van wildbeschermingsvoorzieningen;

Het vellen en snoeien van bomen;

Het uitslepen van langhout en ingekort hout;

Het aanplanten van bos;

Het bestrijden van gladheid op openbare wegen en fietspaden.
Functie eisen:

Je bent in het bezit van een niveau 4 bos- en natuurbeheer diploma;

Je hebt MBO+ werk en denkniveau;

Je hebt een aantal jaren ervaring in een soortgelijke functie;

Je bent bekend met de QD-Methode;

In het bezit van een geldig BE rijbewijs;

In het bezit van VCA certificaat;

Je hebt ervaring met de motorkettingzaag;

Je bent bereid om mee te werken bij gladheidsbestrijding;

Maximaal 30 minuten reisafstand van Epe i.v.m. calamiteiten en
gladheidsbestrijding;

Gemotiveerd;

Stressbestendig en zorgvuldig;

Flexibele en collegiale instelling;

Klantgerichte instelling.
Dit kunnen wij je bieden:

Een jaarcontract met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;

Een prettige werksfeer binnen een persoonlijk en professioneel bedrijf;

Een salaris conform cao VHG;

Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden;

Een 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 31 augustus 2019 naar: b.wijlens@axentgroen.nl
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