Bosch Hoveniers is een hoveniersbedrijf met passie voor tuinen. Ambacht en klanttevredenheid staan bij ons
voorop. Samen met ons jonge, hechte en gedreven team is er één doel: de klant de mooiste tuin bieden.
Het werk is afwisselend en varieert van het aanleggen van een nieuwe tuin tot regulier onderhoud. Wij bedienen
zowel particulieren als bedrijven: van de tuin van een rijtjeshuis tot een buitenplaats.
Bosch Hoveniers is wegens succes aan het groeien en we zijn op zoek naar nieuwe medewerkers. Daarom
hebben we twee vacatures:

Ervaren Hovenier (40 uur)
Als hovenier heb je een zeer afwisselende baan en variëren je werkzaamheden van regulier tuinonderhoud,
straatwerkzaamheden, vlonder- en schoeiingswerkzaamheden, tot het aanbrengen van beplanting en bomen.

▪
▪
▪
▪

Wat wij zoeken:
Je bent gemotiveerd en je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
Je hebt aantoonbare werkervaring in zowel groenonderhoud als tuinaanleg;
Je beschikt over rijbewijs B (en bij voorkeur ook over rijbewijs BE);
Je hebt bij voorkeur een afgeronde hoveniersopleiding.

▪
▪
▪
▪
▪

Wat wij bieden:
Goed salaris en goede secundaire voorwaarden;
Fijne werksfeer en een jong en gezellig team;
Afwisselend werk in de buitenlucht;
Opleidingen en trainingen in overleg;
Mogelijkheid tot het behalen van BE-rijbewijs.

Leerling Hovenier
Als leerling hovenier moet je het vak nog leren en waar kan dat beter dan in de praktijk? Hovenierswerk is
afwisselend en zeker bij Bosch Hoveniers. Als je het ambacht van hovenier wilt leren in een leuk team met een
goede sfeer ben je bij Bosch Hoveniers aan het juiste adres.

▪
▪
▪
▪
▪

Wat wij zoeken:
Een gemotiveerde hovenier die echt een vak wil leren;
Je bent niet vies van fysiek werk, je houdt ervan om vuile handen te krijgen;
Je haalt voldoening uit het leveren van vakwerk en je hebt oog voor detail;
Je bent leergierig en je wilt iedere dag weer meer zelf kunnen doen;
Je bent woonachtig in de regio Stichtse Vecht/De Ronde Venen.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wat krijg je ervoor terug?
Een baan waarbij je een echt ambacht kunt leren;
Een goed salaris dat met jou meegroeit;
Werken bij een jong en enthousiast bedrijf;
Werk dicht bij huis;
Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
Mogelijkheid tot het behalen van BE-rijbewijs.

Word jij
onze nieuwe
collega?

Interesse om deel van ons team te worden?
Stuur dan jouw sollicitatiebrief en CV naar: info@boschhoveniers.nl.
Heb je nog vragen? Bel dan Ruben Bosch: 06 - 20 131 987
Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.boschhoveniers.nl

