
Dat kan bij van Dis Groenprojecten!

Van Dis Groenprojecten is actief op het gebied van tuinontwerp, -aanleg en 
-onderhoud. Dat doen wij op een betrokken en vakkundige manier, waarbij 
we onze klanten ontzorgen en samen met hen willen genieten in het groen!

Op korte termijn hebben wij ruimte voor twee: 

GEDIPLOMEERDE EN 
VAKBEKWAME HOVENIERS m/v (16-40 uur) 

+ een LEERLING HOVENIER m/v (32-40 uur)

Wat ga je doen: 
Je gaat zelfstandig en/of met collega’s, met name onderhoudswerkzaamheden  
uitvoeren in zowel particuliere- als bedrijfstuinen. 

Jij: 
• Bent enthousiast, leergierig, creatief en klantgericht. 
• Hebt een afgeronde hoveniersopleiding.
• Bent in bezit van rijbewijs BE.
• Hebt de goede motivatie en inzet.
• Bent representatief, integer en hebt een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel. 

Wij:
• Zijn een dynamisch bedrijf, volop in beweging.
• Bieden veel ruimte voor eigen inbreng.
• Zijn een informele organisatie met korte lijnen en ruimte voor gezelligheid.  
• Bieden goede arbeidsvoorwaarden en salaris, passend bij je leeftijd en ervaring.

Ga jij met ons het avontuur aan? Wij zien je brief met motivatie en CV graag  
verschijnen! Deze kun je sturen naar van Dis Groenprojecten, t.a.v. Jaco van Dis, graag 
uiterlijk 26 oktober 2018 via info@vandisgroen.nl of per post op onderstaand adres.  
Voor meer informatie kun je bellen met Jaco van Dis: 06-51125888. 

genieten in het groen!

Koningin Julianastraat 12    4691 GR Tholen    t 0166 600 704    m 06 511 25 888
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