Vacature Uitvoerder
Fulltime

Weet jij van aanpakken en zet je graag de lijnen uit in de projecten? Dan kunnen we
jouw skills heel goed gebruiken! Buijtels Buitengewone Tuinen is namelijk op zoek
naar een ambitieus persoon, die wil door ontwikkelen in de hoveniersbranche. Ons
bedrijf groeit enorm en het team kan een extra coördinerend persoon in de tuinen
goed gebruiken. Wil je meehelpen aan aanleg en onderhoud van particuliere-,
bedrijfstuinen en groot groen? Samen maken we er écht iets bijzonders van!
Wat ga je doen?
Op basis van je ervaring en expertise zetten we je graag in als voorman of
uitvoerder. Zo krijg je een goed beeld van het bedrijf, de werkzaamheden en de
verwachtingen die bij deze functie aansluiten. We moeten elkaar immers eerst een
beetje leren kennen. Zeker in een belangrijke rol als die van jou! Jij bent de spil
tussen de mensen in de tuin en op kantoor. Jouw belangrijkste taak is dat het in de
projecten soepel verloopt. Je vormt een sterk team met de planning zodat alle
onvoorziene dingen doeltreffend ingevuld kunnen worden. Zodat we gaten in de
planning kunnen voorkomen en de verwachting van onze opdrachtgever kunnen
waarborgen en positief overtreffen. Heb jij leiderscapaciteiten én groene vingers?
Dan gaan we graag eens om tafel met je!
We bieden je veel moois:
•
•
•

Een rechtstreeks dienstverband bij het bedrijf
Een mooie, uitdagende baan bij een sterk groeiend bedrijf
Een goed salaris

Als jij ons ook iets moois biedt…
Elke dag is weer een verrassing. Deze functie is niet altijd in een 40-urige werkweek
te verdelen, je zal dus flexibel moeten zijn om alles in goede banen te kunnen leiden.

Het is ook mogelijk dat je veel onderweg bent naar diverse projecten. Passen de
onderstaande functie-eisen bij jou, dan zien we je reactie graag tegemoet:
•
•
•
•

Een afgeronde MBO niveau 4 (groen)opleiding
Rijbewijs BE
Gemotiveerde en leergierige instelling
Representatief en communicatief vaardig

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. Dirk Zumker.

