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Vakbekwaam 
hovenier

Per direct zijn wij op zoek naar een vak-
bekwaam hovenier met ervaring, die op
zelfstandige basis openbaar groen en
tuinen kan aanleggen en onderhouden,
met passie voor bomen en planten.
Leiding kan geven aan de assistent
hovenier. Alle voorkomende werkzaam -
heden worden onder jouw expertise en
leiding uitgevoerd. 
Je hebt ruime ervaring in het bedienen
van alle benodigde machines.

Ben jij accuraat, flexibel en kun je samenwerken
in een team dan, is dit wellicht de baan voor jou!

Wij bieden voor deze functie een afwisselende
baan bij een dynamisch bedrijf. 
Goede salariëring en goede secundaire arbeids -
voorwaarden zijn voor ons van zelfsprekend.

Is je interesse gewekt voor deze functie,
neem dan contact op via, (0113) 271710
of administratie@tuintotaalgoes.nl 
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Machinist(en)
Per direct zijn wij op zoek naar een
kraanmachinist en machinisten voor de
grasmaaiers, onkruidbranders en
borstelmachines.

Assistent hoveniers
of hoveniers in de

BBL opleiding
De assistent hovenier voert zijn werk uit
onder leiding van de vakbekwaam
hovenier zowel in de aanleg als in het
onderhoud van tuinen, recreatieparken
en openbaar groen. 

Ben jij accuraat, flexibel en kun je samenwerken
in een team dan is dit wellicht de baan voor jou!

Wij bieden voor deze functie een afwisselende
baan bij een dynamisch bedrijf. 
Goede salariëring en goede secundaire arbeids -
voorwaarden zijn voor ons vanzelfsprekend. 

Is je interesse gewekt voor één van deze
functies, neem dan contact op via,
administratie@tuintotaalgoes.nl of
(0113) 271710


