Flora Nova Hoveniers & Groenvoorzieningen BV is een landelijk opererend allround groenbedrijf met het hoofdkantoor in
Ophemert en steunpunten in Alkmaar, Zuidwolde, Wateringen en Heerlen. Met activiteiten op het gebied van ontwerp, aanleg
en beheer van particulier en zakelijk groen, met daarnaast specialistische werkzaamheden op het gebied van daktuinen,
interieurbeplantingen, houtconstructies en boomverzorging, wordt een compleet pakket aan diensten geleverd. Deze diensten worden
landelijk gericht op een scala van grote en kleine opdrachtgevers en met een team van 200 medewerkers ten uitvoer gebracht.
We zijn op zoek naar nieuwe collega’s in het onderhoud:

Aankomend & vakbekwaam
Hovenier onderhoud
Het verzorgen van jaarrond onderhoud aan tuinen en groenvoorzieningen bij kantoren, bedrijven, instellingen, appartementen en hotels
vormt de hoofdmoot van deze functie. Daarnaast werk je aan allerhande extra werkzaamheden en renovaties. In verband met de
toegenomen vraag naar onze diensten, willen wij graag in contact komen met nieuwe collega’s.
Voor de functie zijn wij op zoek naar een kandidaat met
het volgende profiel:
 Bij voorkeur middelbare opleiding in groen / fruit / agrarisch
 Bij voorkeur reeds enige ervaring in tuin-/groenonderhoud
 Enige kennis van beplantingen en meststoffen
 Nauwkeurig, teamwerker en bereid om iets te leren

 Licentie Uitvoeren gewasbescherming I (spuitlicentie) danwel
bereidheid om deze te gaan behalen.
 Rijbewijs BE, danwel de bereidheid om deze te gaan behalen
 Standplaats: Ophemert, Alkmaar, Zuidwolde, Heerlen of
Wateringen
 Woonachtig binnen 30 km vanaf de betreffende standplaats

Dit hebben wij jou als nieuwe collega te bieden:
Je stapt in een afwisselende en veelzijdige functie welke je door het gehele land op de meest uiteenlopende projecten brengt. Het salaris
en de overige voorwaarden zijn in overeenstemming met je functie en je kennis. In het bedrijf heerst een informele en plezierige
werksfeer en er zijn op termijn volop doorgroeimogelijkheden, welke met bijscholing en training door het bedrijf ondersteund worden.
Geïnteresseerd?
Je sollicitatie zien wij graag tegemoet via onze website, via email of schriftelijk:

Flora Nova Hoveniers & Groenvoorzieningen BV, t.a.v. A. Teeuwen, Molenstraat 41b 4061 AB OPHEMERT
T 06-43068956 E anne.teeuwen@flora-nova.nl I www.flora-nova.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Goed in Groen

