
 

Vanwege de te verwachten groei zijn wij op zoek naar een  

Een allround vakbekwaam hovenier met 

specialisatie Aanleg 
Ben jij een gemotiveerde hovenier in tuinaanleg die van aanpakken weet. Zie jij in elke situatie 

een uitdaging en oplossing, dan zijn we op zoek naar jou!. 

 

Naast ons bestaande team van een werkvoorbereider en 3 vakbekwame hoveniers zijn wij 

op zoek naar een collega die ons in de aanleg kan komen versterken. In deze baan ga jij 

zelfstandig op pad in de aanleg van particuliere en bedrijfstuinen.  

Het belangrijkste in deze functie is dat jij precies weet hoe de tuin van A tot Z zorgvuldig 

moet worden aangelegd. Het doel is dat de tuin perfect aansluit bij de wensen van de klant! 

Wij willen als bedrijf een 10+ leveren in kwaliteit. Dit betekent dus dat jij als persoon dit ook 

nastreeft! Voor minder gaan wij niet.  

 

Werkzaamheden o.a. 

• Aanleggen van particuliere en bedrijfstuinen van A tot Z 
• Plantwerkzaamheden, het maken van verhardingen, houtconstructies, bouwwerken 

en aanleggen van waterpartijen 
• Afwisselende en mooie projecten 
• Contact houden met de klanten op de locatie 
• Begeleiden en Coachen van deelnemers/assistent hoveniers 

Wat vragen wij 

• Opleiding vakbekwaam hovenier of relevante ervaring 
• Je beheerst echt alle facetten van het aanleggen van een tuin en je hebt hier 

minstens 10 jaar ervaring in 
• Flexibele en sociale werkhouding, je werkt graag met mensen 
• Je hebt leidinggevende ervaring 
• Zelfstandig, secuur en een doorzetter 
• Rijbewijs B (E) 

Ons Bedrijf 

Ons bedrijf bestaat naast vakbekwame hoveniers uit deelnemers met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Buiten Gewoon Leer-werkbedrijf is dus een bedrijf met een sociaal en 

maatschappelijke insteek. Als jij bij ons werkt moet je sowieso passie hebben voor 

mensen en door middel van  ‘learning on the job’  proberen om het beste uit de 

deelnemers naar boven te halen. Past dit bij jou? Dan pas jij bij ons! Stuur een email met 

je CV en motivatie naar kirsten@buitengewoonwerk.frl. Heb je vragen? Stel ze het liefst 

per mail op hetzelfde emailadres. 
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