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, alsmede 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 ruim 200 medewerkers ten uitvoer gebracht.

Op korte termijn willen wij graag de volgende vacatures in ons bedrijf invullen:

Hovenier aanleg tuinen en groenvoorzieningen
De renovatie en aanleg van tuinen en groenvoorzieningen rond woningen, appartementengebouwen, bedrijven en kantoren, wordt binnen
ons bedrijf uitgevoerd door aanlegploegen. In klein teamverband van 2 tot 3 collega’s realiseer je een compleet werk, van grondwerk en
bestratingen, tot gazons, daktuinen en beplantingen. Deze werkzaamheden gaan jaarrond door, ook in de winterperiode.
In verband met de toegenomen vraag naar onze diensten, willen wij graag in contact komen met nieuwe collega’s.
Voor de functie geldt het volgende profiel:
 Bij voorkeur middelbare opleiding in het groen
 Reeds aanwezige ervaring in tuinaanleg, of toe aan deze stap
 Kennis van beplantingen en te verwerken materialen
 Nauwkeurig van aard, en een echte teamwerker

 Rijbewijs BE en bij voorkeur ook VCA
 Ruime ervaring in het gebruik van allerhande machines welke voor
het werk benodigd zijn
 Standplaats: Ophemert
 Woonachtig binnen 30 km rondom Ophemert-Tiel

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 particuliere en zakelijke
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.
Reacties:
Uw sollicitatie zien wij graag binnen 14 dagen tegemoet via onze website, via email of schriftelijk:
Flora Nova Hoveniers & Groenvoorzieningen BV, t.a.v. de heer J.C. van der Wal, Molenstraat 41b 4061 AB OPHEMERT
T 0653-622181 E jcvanderwal@flora-nova.nl I www.flora-nova.nl

Goed in Groen

