Engelsman Hoveniers bestaat al 80 jaar en is gespecialiseerd in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van groenvoorzieningen
voor verenigingen van eigenaren, kantoorcomplexen, bedrijven, gemeenten, institutionele beleggers en particulieren.
Met onze gespecialiseerde kennis en jarenlange ervaring zijn wij in staat om elke behoefte op groengebied te vertalen
naar een economisch en adembenemend resultaat. Het huidige bedrijf telt momenteel ca. 50 medewerkers.

Vanwege snelle groei van onze organisatie zoeken wij voor onze volgende afdelingen:

Advies afdeling: Calculator / werkvoorbereider
• Functie-eisen:

Wat vragen wij?

• M
 BO-4 / HBO-opleiding (Cultuur- / Civieltechniek);
• Affiniteit met groenverzorging van aanleg tot en met
onderhoud en beheer;
• Enkele jaren werkervaring in soortgelijke functie;
• Bekend met RAW-systematiek;
• Beheersing van automatisering, kunnen werken
binnen ERP-systeem en ervaren in het werken met
officeprogramma’s als Excel en Word;
• Benodigde competenties zijn: zelfstandig
als teamplayer, betrokken en ondernemend,
cijfermatig- en technisch inzicht en een goede
onderhandelaar.

• Omschrijving:

• J
 e verzorgd calculaties en offertes ten behoeve
van het brede dienstenpakket van Engelsman
Hoveniers op het gebied van aanleg-, renovatiesen onderhoudsprojecten.
• Je hebt een intensieve verbinding met zowel de
verkoop als ook met de uitvoering en ben je een
belangrijke spil in het proces vanaf verwerven van
een opdracht richting uitvoering.
• Je schrijft in voor projecten en zorg je dat
aanbiedingen aan de gestelde eisen voldoen.
• Je bent breed betrokken bij zowel de werkplanning,
inkoop, aanvragen van vergunningen en bij het
opstellen van de vereiste VGM-plannen.

Aanleg afdeling: Hovenier aanleg
Wat vragen wij?

• Functie-eisen:

• Omschrijving:

• J
 e bent voornamelijk bezig met de aanleg van
tuinen.
• Je bent naast zelfstandig ook in staat om in
teamverband je klussen te klaren.
• Je hebt een vriendelijke, gemotiveerde en
collegiale houding.

• A
 antoonbare ervaring en diploma opleiding
• Flexibele, gemotiveerde instelling en gevoel voor
kwaliteit
• Goede contactuele eigenschappen
• Rijbewijs B (E)

Stratenmaker
Wat vragen wij?

• Functie-eisen:

• Omschrijving:

• E
 rvaring met beroepsgerichte machines
• Als stratenmaker verricht je alle voorkomende
werkzaamheden die verband houden met
bestratingswerkzaamheden.

•
•
•
•

 e beschikt over een gezonde werklust
J
Je kan zelfstandig werken
Rijbewijs B
Motivatie, zelfstandigheid en
doorzettingsvermogen

Onderhoud afdeling: Voorman Hovenier
• Functie-eisen:

Wat vragen wij?

• Omschrijving:

• E
 rvaren voorman hovenier met passie voor Groen
en Tuinen
• Eerste aanspreekpunt naar de opdrachtgevers en
beheert diverse projecten
• Je geeft leiding aan meerdere collega’s
• Je weet het team op een positieve manier te
motiveren.

•
•
•
•
•
•
•

 antoonbare ervaring als hovenier
A
Ervaring in het aansturen van medewerkers
In het bezit van rijbewijs B, maar BE heeft voorkeur
Je bent in bezit van een MBO Hoveniersopleiding
Je kunt zelfstandig te werk gaan
Je bent representatief en klantgericht
Je beschikt over een gezonde dosis motivatie en
doorzettingsvermogen

Bomen afdeling: Boomverzorger
Wat vragen wij?

• Omschrijving:

• A
 ls boomverzorger werk je bij particulieren,
bedrijven en gemeente
• Je voert alle voorkomende
boomverzorgingswerkzaamheden uit zoals rooien,
snoeien, aanplanten en VTA controle.

• Functie-eisen:

• M
 inimaal twee tot drie jaar fulltime ervaring of
gerelateerde ruime kennis
• Liefst opleiding gehad in groenvoorziening
(plantenkennis/bomenkennis is belangrijk)
• ETW of ETW in opleiding is een pluspunt maar niet
vereist
• Boomcontroleur is een pluspunt.
• Klimtechnieken en reddingstechnieken voldoende
beheersen.

• E
 rvaring met het gebruik van machines, zoals
hoogwerker en motorkettingzaag;
• VCA/ BHV;
• Rijbewijs BE of C is een pluspunt (B rijbewijs is
vereist)
• Relevante werkervaring;
• Je moet zelfstandig in een team van twee of 4
kunnen werken.
• Groot verantwoordelijkheidsgevoel;
• Goede communicatieve vaardigheden;
• Flexibiliteit;

• Wat bieden wij?

• S
 alaris conform de CAO voor Hoveniers
• Uitzicht op vast dienstverband
• Doorgroeimogelijkheden

U kunt uw sollicitatie met CV zowel per post als per e-mail
(secretariaat@engelsmanhoveniers.nl) richten aan Engelsman Hoveniers B.V.
t.a.v. Priscilla Engelsman, Postbus 109, 2290 AC Wateringen.
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Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

