
Wegens uitbreiding van ons team Flora Limburg hebben wij ruimte voor een nieuwe collega voor de functie 
van Servicemedewerker Interieurbeplanting of traineeship servicemedewerker Interieurbeplanting. Ben je 
gek op planten en alles met groen…

Dan word jij onze nieuwe Servicemedewerker!

Je bent zelf verantwoordelijk voor je werkzaamheden en rapporteert dit aan de teamleider. Je bent communicatief en 

representatief ingesteld, en vindt het leuk om terugkerend klantcontact te hebben.

Wij leveren en onderhouden onder meer interieurbeplanting, groene muren & moswanden.   

Dienstverband: Fulltime of Partime is mogelijk.  Fultime is op basis van 37 uur conform CAO Hoveniersbedrijf

Werk/denkniveau: MBO

Wat ga je doen?

•  Je bent en voelt je verantwoordelijk voor het onderhouden van interieurbeplanting.      

   Deze onderhoud je volgens planning en serviceafspraak bij bedrijven en instellingen.

•  Je plaatst, onderhoudt en controleert de beplanting

•  Je bent in staat je eigen planning goed te managen en kiest de juiste efficiënte route van je werkzaamheden

Wat bieden wij jou?

•  Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband

•  Een fulltime positie verdeeld over 5 dagen (ma t/m vr)

•  Salaris conform CAO Hoveniersbedrijf; inschaling afhankelijk van kennis en ervaring

•  25 vakantiedagen o.b.v. 37 urige werkweek

•  Een zelfstandige functie in een leuk team met enthousiaste medewerkers bij een  dynamisch en groeiend bedrijf

•  Je krijgt een interne opleiding en de eerste twee maanden werk je onder begeleiding  van een ervaren collega.  

   Vervolgens krijg je ook een externe opleiding aangeboden.

Wat vragen wij van jou?

•  In het bezit van rijbewijs B

•  Een geldig VOG-bewijs aan te vragen bij jouw gemeente

•  Passie voor planten en groen in algemene zin

•  Je kan goed contact leggen en hebt een klantvriendelijke, representatieve houding

•  Je vind het leuk om zowel alleen te werken als in teamverband

Sollicitatie-procedure
Stuur jouw cv + motivatie naar administratie@floralimburg.nl t.a.v. Rachel Jeukens-Nijssen

SOLLICITEER HIER

Nieuwe service medewerker gezocht
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