
 

 

VACATURE 

Vakbekwaam hovenier 
projectleider 

36 uur per week 

Arbeidsvoorwaarden: 

 Aantal uren per week: 36 uur van maandag t/m vrijdag. 

 Werktijden: van 7.30 tot 17.00, 1  uur pauze per dag. 

 Salarisindicatie: bruto maandsalaris o.b.v. een fulltime dienstverband 
 Secundaire arbeidsvoorwaarden: 24 vakantiedagen, 19 ATV dagen  per jaar o.b.v. een fulltime 

dienstverband, 8% vakantiegeld etc. 
 Dienstverband: 12 maanden met mogelijkheid tot vast. 

Door de aard van het werk is er verschil in werkdruk binnen en buiten het seizoen. Het seizoen is van maart 

t/m augustus. 

Wat ga je doen 

Het werk: 
Het doel van de functie is om tuinprojecten te organiseren, aan te leggen en te begeleiden daarnaast kun je 

klanten voorzien van een goed advies, gebruikmakend van je commerciële kwaliteiten en overtuigingskracht 
als vakman. Dit doe je op locatie in de omgeving van Oisterwijk.  

Functieprofiel:  

Wij zijn op zoek naar een hovenier/projectleider met minimaal 2-5 jaar ervaring. Je bent gewend om met 
klanten en leveranciers in contact te zijn, projecten efficiënt en met hoog kwaliteitsniveau aan te leggen. 

Daarnaast heb je ook verstand van het beheren van tuinen, bepaalde periodes van het jaar zul je ook 
hiervoor worden ingezet en draag je zorg voor een optimaal beheer volgens uitgegeven offertes.  

Wat verwachten we van jou 

Om invulling te geven aan deze functie beschik je over uitmuntende contactuele eigenschappen, ervaring in 

de groenesector het liefst in de hoveniersbranche. Je hebt ervaring met het lezen van tuintekeningen en kan 
hier ook creatief mee omgaan. Je hebt een uitstekende kennis van de Nederlandse in woord en schrift. 

Je bent gewend zelfstandig te werken en vindt het geen probleem om op buiten de werktijden extra te 

werken.  

Gevraagde Opleiding: 

VMBO T / TH + MBO (middelbare tuinbouw) of vergelijkbaar. 

Enthousiast over deze vacature 

Voor meer informatie bekijk onze website, of neem contact op met de heer B. van de Wiel,  
telefoon 084-0033836, of stuur een mail aan info@deprachttuinen.nl. 

Indien je geïnteresseerd bent ontvangen wij graag een sollicitatiebrief waarin je motiveert waarom jij geschikt 
bent voor een functie als hovenier/projectleider bij de Prachttuinen. Je kunt de sollicitatie versturen per post of 
bovenstaande mail. 


