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Wie zijn wij:Wie zijn wij:
h2groen is een ondernemend bedrijf met enthousiaste jonge h2groen is een ondernemend bedrijf met enthousiaste jonge 
vakmensen waar een gezellige sfeer heerst. We bieden je een vakmensen waar een gezellige sfeer heerst. We bieden je een 
baan met zeer afwisselende werkzaamheden op baan met zeer afwisselende werkzaamheden op 
particulier en zakelijk gebied. h2groen beschikt over een uitge-particulier en zakelijk gebied. h2groen beschikt over een uitge-
breid machinepark.breid machinepark.

Functie eisen hovenier onderhoud:Functie eisen hovenier onderhoud:
- Een afgeronde groenopleiding MBO 3 of MBO 4; of de bedoeling - Een afgeronde groenopleiding MBO 3 of MBO 4; of de bedoeling 
als als leerling te starten met een groenopleiding;leerling te starten met een groenopleiding;
- Vak- en plantenkennis of ambitie om dit te verkrijgen;- Vak- en plantenkennis of ambitie om dit te verkrijgen;
- Affiniteit of ervaring met tuinaanleg;- Affiniteit of ervaring met tuinaanleg;
- Het bezit van een BE-rijbewijs is een pre of ambitie om dit te - Het bezit van een BE-rijbewijs is een pre of ambitie om dit te 
verkrijgen;verkrijgen;
- Flexibele werkhouding (geen 8-17 uur mentaliteit);- Flexibele werkhouding (geen 8-17 uur mentaliteit);
- Communicatief vaardig.- Communicatief vaardig.

Het profiel:Het profiel:
- Je voert de werkzaamheden bij klanten samen met collega’s - Je voert de werkzaamheden bij klanten samen met collega’s 
goed en secuur uit;goed en secuur uit;
- Je draagt verantwoordelijkheid voor je eigen materieel en hecht - Je draagt verantwoordelijkheid voor je eigen materieel en hecht 
hier dan ook veel waarde aan;hier dan ook veel waarde aan;
- Je kunt in situaties waarin je alleen op pad gaat zelf beslissingen - Je kunt in situaties waarin je alleen op pad gaat zelf beslissingen 
nemen;nemen;
- Salariëring volgens de hoveniers CAO ;- Salariëring volgens de hoveniers CAO ;
- Je hebt de mogelijkheid tot het volgen van diverse cursussen.- Je hebt de mogelijkheid tot het volgen van diverse cursussen.

Geinteresseerd? neem dan vandaag nog contact met ons op via Geinteresseerd? neem dan vandaag nog contact met ons op via 
de telefoon, app of e-mail. de telefoon, app of e-mail. 

(Leerling) hovenier onderhoud(Leerling) hovenier onderhoud


