Voor het uitvoeren van onze projecten zoeken wij versterking! Kom jij bij ons werken? Wij zoeken:

EUROPEAN TREEWORKER (ETW)
Wie zijn wij?
J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V. is VCA** en ISO
9001:2015 gecertificeerd. Wij verzorgen de aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en sportvelden voor o.a.
(semi)overheden, bedrijven, aannemers en particulieren.
Door onze opdrachtgevers worden wij betrokken bij de aanleg
en onderhoud van groenvoorzieningen in woonwijken, recreatiegebieden, industrieterreinen en sportvelden.
Daarnaast zijn wij actief in het egaliseren en draineren van
percelen in de agrarisch sector.

Wij beschikken over een moderne werkplaats voor het onderhoud van ons uitgebreide machinepark. Wij voeren ook reparaties, onderhoud en keuringen voor derden uit.
Ons werkgebied is regio Barendrecht en omstreken.
De werkzaamheden voeren wij uit met ca. 30 medewerkers.
Daarbij vinden wij het belangrijk om ook mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt in te zetten.

Kernwoorden binnen onze organisatie zijn: kwaliteit, duurzaamheid, sociaal ondernemen

Wat ga je doen?
Heb jij passie voor bomen (en ga je voor de top?) Dan zoeken wij jou! Als All-Round boomverzorger ga jij het totale boomonderhoud verzorgen. Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit het verwijderen, snoeien, (ver)planten van bomen en het uitvoeren van
groeiplaatsverbetering. Voor de functie is rijbewijs B een must. Aangevuld met E geeft een pré
Wat vragen wij?
✓ Je beschikt over MBO werk- en denkniveau
✓ Je hebt relevante werkervaring in een soortgelijke functie
✓ Je hebt affiniteit met groenvoorziening en boomonderhoud
✓ Je bent communicatief vaardig en representatief
✓ Je bent gedreven en proactief
✓ Je denkt in oplossingen
✓ Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
✓ Je beschikt over rijbewijs B. Rijbewijs E heeft een pré
✓ Je bent in het bezit van VCA basis of VCA Vol of je bent bereid deze te halen
✓ Je bent bereid om cursussen en/of trainingen te volgen
Wat bieden wij jou?
Als je bij ons komt werken dan zorgen wij voor:
✓ Passend salaris, mede gebaseerd op jouw kennis en kunde
✓ Afwisselend werk in een collegiale werksfeer
✓ Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Enthousiast?
Heb jij ook zin om ons team te komen versterken? Wij zijn benieuwd naar je motivatiebrief. Stuur deze, samen met je CV, naar
info@vanhuizengroen.nl of per post naar onderstaand adres. Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met dhr. A. van
Huizen, 0180-622444
J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V.
Voordijk 319a
2993 BA Barendrecht
0180-622444
www.vanhuizengroen.nl

Wij zijn erkend Aequor leerbedrijf en hebben diverse leerplaatsen in het groen en bij techniek.
Bel voor de mogelijkheden met dhr. A. van Huizen 0180-622444

