Vacature creatieve (tuin)ontwerper

We heten niet voor niets Buijtels Buitengewone Tuinen. Als creatief persoon snap jij
precies wat er zo buitengewoon is aan ons sterk groeiend hoveniersbedrijf. We zitten
in een creatieve ontwikkeling die continu doorgaat. Net als jij! Wil jij ook
buitengewone tuinen ontwerpen die heel bijzonder zijn? Dan zit je hier prima op je
plek. Creatief gebruik van materialen is voor jou een tweede natuur, net zoals het
toepassen van een wijnkelder of een groundfridge waar je speciaalbiertjes lekker
koel kunt houden. Zo kun je jouw eigen hobby ook nog eens combineren met je
werk! �

Onze creativiteit is jouw werk
Wat is het toch supervet om in jouw schoenen te staan, terwijl je elke dag je
creativiteit de vrije loop staat. Als creatieveling zorg je voor het ontwerp en de
opvolging van buitengewone totaalconcepten in tuinaanleg. Vanuit de opmetingen en
informatie die je verkrijgt, teken je diverse plannen uit met, bij voorkeur, Helix-Cad en
3D-tekeningen. Om alle projecten te beheren, maak je een administratief dossier op
en houdt deze up-to-date. Jouw klantgerichte aanpak én je borrelende brein levert
een belangrijke bijdrage aan de creatieve ontwikkeling van het bedrijf.

Dit beloven we je:
•
•
•
•
•

Werken bij een groeiend bedrijf met een platte organisatiestructuur (tenzij jij
hem anders ontwerpt)
Een vaste aanstelling of freelance
Marktconforme arbeidsvoorwaarden
Belangrijke rol in de groei van het bedrijf (we rekenen op je!)
Mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling

Dit breng je mee:
Een creatief brein dat nooit stilstaat. Je bent iemand die direct mogelijkheden ziet in
plaats van belemmeringen. Iemand die geen afval ziet maar nieuwe mogelijkheden.
Vooruit, we gooien er nog een lijstje met wensen tegenaan:
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde MBO / HBO-opleiding in vormgeving of tuinarchitectuur
Aantoonbaar bewijs van jouw creatief vermogen (verras ons!)
Kennis van/ affiniteit met digitaal ontwerpen
Je bent stressbestendig, probleemoplossend en nauwkeurig
Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden
Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen, maar zie jij jezelf deze functie uitoefenen?
Stuur dan zeker ook je CV met motivatie naar info@buijtels.com t.a.v. Hans van de
Kam.

