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Vacature: allround hovenier
BartJan America hoveniers is een jonge, ambitieuze onderneming met een grote passie voor tuinen. Je kunt bij ons terecht 
voor tuinadvies & ontwerp, tuinaanleg, tuinonderhoud en boomzorg.

We zijn breed inzetbaar, waarbij persoonlijke wensen steeds voorop staan. 
Kwaliteit en service staan bij ons hoog in het vaandel. BartJan America hoveniers beschikt over de juiste ‘know-how’ en 
materieel om een project met succes af te ronden.

Wie zoeken wij
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste ervaren allround hovenier die ons team komt versterken. Een medewerker 
van BartJan America is in de eerste plaats trots op zijn vak, secuur, netjes, vriendelijk en collegiaal ingesteld. Je bent boven-
dien vindingrijk en creatief ingesteld.

Wat ga je doen
Samen met collega’s werk je aan unieke projecten bij voornamelijk particuliere opdrachtgevers. Ook ga je soms zelfstandig 
op pad. Naast het uitvoeren van onderhoud ben je ook regelmatig bezig met de aanleg.

Wat verwachten we van jou 
• Je hebt ervaring in hoofdzakelijk de aanleg van tuinen,
• Ervaring met houtwerk, van vlonders tot overkappingen,
• Je bent in het bezit van een afgeronde hoveniersopleiding minimaal niveau 3,
• Je bent in het bezit van rijbewijs B,
• Goede vak- en plantenkennis,
• Gedreven, ambitieus en klantgericht,
• Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken,
• Zorgvuldig omgaan met de spullen, netjes en nauwkeurig werken,
• Creatief zijn en kwaliteit te leveren,
• Je hebt geen 9-5 mentaliteit,
• Je bent representatief,
• Minimaal 3 jaar werkervaring

Tegenover al dat harde en professioneel werken staat
• Een goed marktconform salaris
• Een individuele bonus én bedrijfsbonus bij goede prestaties
• Full-time baan met toekomstperspectief
• Mooie uitdagende en veelzijdige projecten
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Mogelijkheden tot bijscholing en cursussen.
• Leuke collega’s

Contractduur
Het contract gaat per direct in. Een jaarcontract behoort tot de mogelijkheden

Interesse? 
Ben jij de medewerker die wij zoeken? Mail dan jouw CV en motivatie naar info@bartjanamerica-hoveniers.nl t.a.v. BartJan 
America of bel voor meer informatie naar 06-24120062.


