Medewerkers
Tuinaanleg - verhardingen M/V
Functieomschrijving
je hebt interesse in de algemene aanleg van tuinen, grasperken en
verhardingen. Dit zowel in tuinen als bedrijven
je kan ontwerpplannen lezen, begrijpen, uitzetten en uitvoeren
je kan zowel zelfstandig als in team werken
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
je kan verhardingen, afsluitingen en andere tuinconstructies plaatsen
je kan zelfstandig borduren, klinkers plaatsen alsook allerhande
randafwerkingen
je kan of wil werken met allerlei machines
je hebt er 100% zin en je houdt van buitenwerk
steeds te vertrekken vanuit Depot te Nazareth – werven regio Oost & West
Vlaanderen

Profiel
Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands
Je bent in bezit van Rijbewijs B/BE
Je hebt affiniteit met de sector Tuinbouw
Je hebt minimaal 2 jaar ervaring
Je hebt een goed voorkomen, bent klantvriendelijk, beleefd en discreet
Je bent een teamplayer met doorzettingsvermogen en enorm gemotiveerd
Je zoekt voldoening in uw afgeleverd werk
Indien je nog geen ervaring of voldoende kennis hebt ben je bereid om het
gaandeweg allemaal aan te leren

Persoonsgebonden competenties
Samenwerken als hecht team
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Zelfstandig werken
Regels en afspraken nakomen
Omgaan met stress
Contactvaardig zijn
Resultaatgerichtheid
Leervermogen hebben
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Klantgerichtheid

Voorwaarden
Vereiste studies
Geen specifieke studievereisten
Werkervaring
Geen specifieke ervaring vereist
Talenkennis
Nederlands (zeer goed)
Rijbewijs
B (BE pluspunt)

Aanbod
Modern wagenpark en materieel
Snelle opstart voorzien
interne opleiding mogelijk
Je komt in een gekende firma met leuke werksfeer en familiegevoel
Verloning volgens wettelijke barema’s en extra legale voordelen mogelijk
volgens ervaring en inzet
Vast contract onbepaalde duur - na proefperiode - 40 u week - 12 ADV
dagen
Verschillende doorgroeimogelijkheden binnen de firma.

Plaats tewerkstelling
TUINEN GOEMAERE
Steenweg Deinze 195
9810 NAZARETH

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: elke@tuinengoemaere.be
Per telefoon: 0478/06 86 86
Contact: Mevr. Galle Elke
solliciteren kan na afspraak :
Elke: 0478 06 86 86
cv doorsturen:
elke@tuinengoemaere.be

