Vacature-alert: iemand die megagoed is
met tuinen, oftewel een hovenier
Fulltime

Buitengewoon. Dat ben je. Daar ben je crimineel goed in zelfs. Net zoals in het
aanleggen van tuinen. Een particuliere tuin omtoveren tot een tweede
woonkamer? Check, daar word jij blij van. Midden- of hoogsegment maakt jou
niet uit, zolang je je groene vingers maar aan het werk kunt zetten. Wil je graag
een tuin aanleggen of onderhouden, dan is de vacature hovenier echt iets voor
jou. We zijn op zoek naar iemand die met zijn of haar buitengewone handen
een prachtige tuin realiseert. Oke, vooruit, wel meer dan 1, je gaat heel veel
tuinen buitengewoon maken ;-)
Wie zijn wij
Voordat we dieper ingaan op jouw functie, vertellen we je graag in het kort wie we
zijn. Buijtels is gevestigd in het Kempische Bladel en richt zich voornamelijk op het
aanleggen en onderhouden van groen. Zoals fijn groenonderhoud voor bedrijven,
instellingen en VvE’s. Maar ook van particuliere tuinen gaat ons groene hartje sneller
kloppen! We zorgen ook daar voor prachtige tuinen, zodat particulieren zich
ontspannen kunnen terugtrekken in een tweede woonkamer als het ware.
Tuinontwerp-, aanleg en onderhoud: we doen het allemaal en zorgen voor steeds
completere tuinen.
Ons werkgebied? Brabant en de Belgische grensstreek. We groeien dan ook hard.
Daarom zijn we op zoek naar iemand als jij! Ook draaien we onze hand niet om – we
hopen jij ook niet – voor buitengewone projecten waar het écht iets bijzonders mag
zijn. Zwembaden, plunge pools of een wijnkelder: alles kan! We leveren gewoon
graag crimineel goed werk. Buitengewoon zit niet voor niets in onze naam…
Wie ben jij
We hopen dat je een superenthousiast persoon bent, die het heerlijk vindt om in de
buitenlucht te werken en de mooiste tuinen te realiseren. Daarnaast is het heel
handig als je aantoonbare werkervaring als hovenier hebt. Oog voor detail is ook

zeer prettig. Zo tover jij samen met je collega’s een gewone tuin om tot een
buitengewone leefomgeving.
Je gaat namelijk regelmatig met twee of drie collega’s van “De Buijtels Familie” op
pad om de meest prachtige tuinen te creëren. Onderhoud is daar net zo belangrijk
bij. Zelfstandig werken vind je ook prettig, net zoals af en toe de uitdaging aangaan
met onze samenwerkingspartners. Uiteraard is het handig als je uit de regio Brabant
en de Belgische grensstreek komt, maar groene handjes laten zich niet leiden door
een beetje afstand ;-)
Wat bieden we jou
• Werken bij een enthousiast, jong, creatief bedrijf met een nog leuker team, waarin
veel mag en kan
• Mogelijk een vaste aanstelling
• Goede en marktconforme arbeidsvoorwaarden (ja maar echt)
• Een interessante functie, met veel verantwoordelijkheid en nogmaals: erg toffe
collega’s
Nog even in het kort met welke ervaring je ons blij maakt
• Wij zoeken een vakbekwame hovenier met aantoonbare ervaring
• Bij voorkeur heb je een opleiding in de groensector voltooid
• Je bent sociaal, goed in de omgang met mensen en hebt een oog voor detail
• Je functioneert goed in zowel teamverband als individueel
• Je beschikt over een B-rijbewijs
Ben jij net zo enthousiast als wij na het lezen van deze vacature en kan je niet
wachten om ons te overtuigen dat jij onze nieuwe collega wordt? Of je nu wel of niet
voldoet aan bovenstaande eisen, als jij jezelf deze functie ziet uitoefenen zien we
graag je cv met motivatie tegemoet. Stuur ze naar info@buijtels.com t.a.v. Dirk
Zumker

