
 

 
Vakbekwaam Hovenier - Groenvoorziener 
 
Functieomschrijving 
Ga als Vakbekwaam hovenier – Groenvoorziener aan de slag bij dit mooie groenvoorzieningsbedrijf. 
Jij krijgt een unieke kans om jouw kwaliteiten breed te ontwikkelen in het groene vakgebied. Ben jij de 
Vakbekwaam hovenier met nét dat beetje meer? Solliciteer dan direct bij Groenwerk! 

 
Wat zijn jouw werkzaamheden precies? 
Samen met één of meerdere collega’s werk jij op diverse projecten bij onze opdrachtgevers: 

• Jij bent verantwoordelijk voor één of meerdere eigen projecten 

• Jij voert alle soorten aanleg- en onderhoudswerkzaamheden uit  

• Jij geeft leiding aan één of meerdere assistent hoveniers 

• Jij hebt direct contact met de vertegenwoordigers van de opdrachtgever 

 
Waar kom jij te werken? 
Jij komt te werken bij Groenwerk; een bijzonder bedrijf! Groenwerk is een professioneel en marktgericht 
groenbedrijf met projecten in Oost en Midden Nederland. Alle projecten worden aangestuurd vanuit ons 
kantoor in Apeldoorn. Groenwerk werkt als inclusief organisatie, dat wil zeggen dat Groenwerk haar 
werkzaamheden uitvoert met een mix van reguliere vakmensen en doelgroepmedewerkers. Een sociaal 
bedrijf dus, met goede collega’s en een nauwe samenwerking binnen een hecht team! 

 
Ons aanbod: 

• Fulltime dienstverband (37 uur). 

• Bij gebleken geschiktheid, zeer snel (!), een vaste aanstelling.  

• Volop ruimte voor persoonlijke groei. 

• Zelfstandige en ondernemende functie in een prettige en dynamische organisatie. 

• Salaris conform de CAO VHG (schaal 5) gebaseerd op je werkervaring en opleiding. 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

• Een prettige werksfeer binnen een informeel bedrijf met korte lijnen 

 
Functie eisen 
Wat verwachten wij van jou? 

• MBO 3 of 4 diploma Groenvoorziening aangevuld met een aantal jaren werkervaring 

• Jij hebt passie voor het groenvak 

• Jij wilt je breed ontwikkelen in de groenvoorziening 

 
De procedure: 

• Solliciteer direct bij Groenwerk en mail naar: hans@groenwerk.nl 

• Kennismakingsgesprek in Apeldoorn 

• Mogelijkheid tot nadere kennismaking met collega’s en projecten 

• Jaarcontract en bij gebleken geschiktheid zeer snel een vaste aanstelling! 
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