Werk je graag buiten in het groen én heb je het talent om mensen tot
bloei te laten komen? Ben je hovenier en deel je je kennis graag met je
collega’s? Bij NoordWestGroep kun je als

VAKBEKWAAM HOVENIER (36 uur)

Info:
www.noordwestgroep.nl
0521-529200

Bedrijfsonderdelen:
• Groenvoorziening
• Industriële dienstverlening
• Horeca
• Schoonmaak
• Expertisecentrum
• Jobcoaching

een grote bijdrage leveren aan een mooie en groene omgeving!
Je leidt twee groenploegen van elk ongeveer vijf medewerkers.
Samen onderhoud je de openbare plantsoenen, begraafplaatsen, sportvelden, bedrijventerreinen en natuurgebieden in de gemeente Steenwijkerland.
Ook werk je voor waterschappen, Staatsbosbeheer en particulieren in
de regio.
Wie we zijn en wat we doen

NoordWestGroep is een sociale onderneming en een arbeidsontwikkelbedrijf. Wij begeleiden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar
regulier werk. We doen dat in de industriële dienstverlening, horeca,
schoonmaak én de groenvoorziening. In de groenvoorziening werken
ongeveer 110 medewerkers. Onze organisatie breidt uit en krijgt steeds
meer groenopdrachten. Onze ambitie is dan ook om komend jaar door
te groeien naar 150 medewerkers in het groen.
Wie ben jij?

Je bent een vakbekwaam hovenier met hart voor het groenvak maar
ook voor de sociale aspecten. Naast je groenwerk, ondersteun je jouw
medewerkers ook bij het uitvoeren van hun taken en de realisatie van
hun leerdoelen. Verder onderhoud je contacten met opdrachtgevers,
je rapporteert over de voortgang en verricht kleine reparaties aan gereedschap en machines. Je hebt een diploma vakbekwaam hovenier op
minimaal MBO 3-niveau, beschikt over een VCA-certificaat, spuitlicentie
en rijbewijs BE. We vinden het belangrijk dat je dienstverlenend en initiatiefrijk bent en dat je beschikt over goede communicatieve vaardigheden,
overtuigingskracht en doorzettingsvermogen. Je bent het visitekaartje van
NoordWestGroep en je maakt het verschil voor je collega’s!
Wat wij jou bieden

Als je voor NoordWestGroep in het groen werkt, ben je er zeker van
dat er het hele jaar rond werk voor je is. Natuurlijk worden je vakanties in
overleg met je collega’s afgestemd en in de weekenden en avonduren
ben je vrij. Onze vakbekwaam hoveniers werken 36 uur per week
(fulltime) en zijn ingeschaald in schaal 5 conform cao SGO (€ 1778 tot
max. € 2711). In eerste instantie bieden we je een dienstverband voor
een jaar maar wel met uitzicht op een vast contract. Interne kandidaten
behouden hun eventuele aanstelling voor onbepaalde tijd.
Wij horen graag van je!

Wil je bij ons aan de slag als vakbekwaam hovenier?
Stuur dan je cv en korte motivatie per mail naar
personeelszaken@noordwestgroep.nl. Heb je nog vragen? Neem
gerust contact op met Herma Schoenmaker, personeelsfunctionaris,
0521-529200 of h.schoenmaker@noordwestgroep.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

