Vacature : Enthousiaste tuinwerker
bedrijfsvoorstelling
Groentac ‘uw buitenbelevenis, morgen en vandaag.
Groentac staat voor een traditie aan tuinbelevenis, een tuingenot voor de bewoner,
het ganse jaar door.
Dankzij liefde voor het vak en 40 jaar ervaring (in tuinontwerp, -aanleg en architectuur) creëren we een tuinbelevenis die de wensen van de klant vertaalt in
een vormgeving waarin de klant zich thuis voelt.
We starten van het prille ontwerp en behartigen de realisatie van het volledige project
in alle tuinaspecten. Duurzaamheid en Creativiteit staan hierbij centraal.
Rond mogelijke waterpartijen in de tuinen, zorgen we ook voor de veiligheid van de
kleine bewoners door het plaatsten van zwembad- en vijverbeveiling, Seguröll®, een
exclusief product.
Daarnaast dragen we bij tot het groener maken van de omgeving door het plaatsen
van Groene Muren (gevelgroen) voor particulier en overheid.
Dit alles realiseren we in team met 3 hechte collega’s die elk een hart (en vingers)
hebben voor het vak en collegialiteit voor elkaar. Ook de zaakvoerders, Joeri en
David Van Hulle zorgen voor de familiale sfeer, zodat we met trots onze projecten
opleveren.

Vacature :
Functieomschrijving :
•

•
•

Je bent onderdeel van een zelfstandig team dat zorgt voor Totaal
Tuinprojecten
 Het leggen van terrastegels
 Het leggen van straatklinkers
 Het bouwen en plaatsen van tuin- en zwemvijvers
 Het plaatsen van leidingen en bedrading
 drainage
 beregening
 verlichting en stopcontacten
 Beplanting en gazonaanleg
 Het plaatsen van kleinere houten constructies
 Pergola
 Tuinhuis
 Kleine houten bijgebouwen
Het plaatsen van Groene Muren ( Gevelgroen )
Het plaatsen van vijver- en zwembadbeveiliging (Seguröll ®)

Functieprofiel :
•
•
•
•
•
•
•

Buiten werken en fysieke arbeid verrichten zijn jouw ding, zowel in zon als
in (bijna) alle weersomstandigheden
Je hebt dan ook ervaring met één of meerdere onderdelen van
bovenstaande funtieomschrijving
Je hebt oog voor detail, een hart voor planten en tuinen en je bent fier op
het resultaat van een mooie tuin en tevreden klant
Samenwerken in een team brengt het beste in jou naar boven: jouw
collega's mogen op je rekenen zowel qua werkbereidheid als qua stiptheid
Je werkmateriaal zijn je 'tweede handen': je behandelt ze met respect
zowel in het bedrijf als bij de klant
Je denkt mee om oplossingen te vinden voor praktische situaties op de
werf
Je werkt samen met je team op verschillende werven in Oost- en WestVlaanderen

Pluspunten :
•
•
•

Je hebt een opleiding hoger onderwijs groenmanagement of een zelfde
niveau door ervaring in een gelijkaardige functie ( meer dan 5 jaar )
Je hebt meerdere jaren ervaring in onze sector
Je hebt een rijbewijs BE

Functievereisten :
• Je hebt een rijbewijs B
• Je kan zelfstandig werken
• Je begrijpt Nederlands en kan je verstaanbaar maken in Nederlands voor een
vlotte samenwerking
• Je hebt een verzorgd en beleefd voorkomen

Wij bieden :
•
•
•
•

Een veelzijdige en boeiende job
Een aangename werksfeer
Een open en bereidwillige mentaliteit
Een marktconforme verloning

Wens je actief mee te werken aan onze buitenbelevenis, stuur dan uw CV en motivatiebrief
door naar onderstaand adres:

Joeri VAN HULLE
0496 27 15 13

David VAN HULLE
0496 27 15 15

