
Kortekaas Tuinen - Katwijk

Voor regionaal werk rondom Katwijk is Kortekaas Tuinen op zoek naar een  
full-time Allround Hovenier voor de aanleg en onderhoud van tuinen.

Allround hovenier

Als vakbekwaam en ervaren hovenier ben je dagelijks bezig met de aanleg of onderhoud van tuinen
bij particulieren en bedrijven. Je bent in staat zelfstandig te werken maar ook in teamverband. 
De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van tuinen met o.a. hoogtes uitzetten,  
(sier)bestratingen, schuttingen, plantenbakken, vijverpartijen en vlonders plaatsen. En tuinonderhoud  
met o.a. maaien, scheren van hagen, snoeien en verwijderen tuinafval. Maar ook de plaatsing  
van tuinhuisjes, tuinverlichting en sproeiinstallaties.

Kortekaas Tuinen is een bedrijf voor de totale aanleg en onderhoud van tuinen. Wij zijn een klein 
dynamisch en klantgericht bedrijf met 5 man personeel, waarbij een persoonlijke en praktisch 
gerichte aanpak, voor de volledige zorg van een tuin, centraal staat. Het kantoor en werkplaats 
zijn gevestigd op bedrijvenpark Katwijkerbroek in Katwijk (Valkenburg).

Ben jij gemotiveerd en voldoe jij aan de functieeisen van deze vacature? Solliciteer dan direct!  
Bel met Tim Kortekaas 06 21 70 67 77 of stuur een email met en CV naar: info@kortekaastuinen.nl

Kortekaas Tuinen
Katwijkerbroek 19
2223 XN  Katwijk
06 21 70 67 77
info@kortekaastuinen.nl
www.kortekaastuinen.nl

Wat vragen we

n 10 jaar aantoonbare relevante ervaring  
in de aanleg en onderhoud van tuinen 
bij bedrijven en particurieren

n MBO werk- en denkniveau

n Rijbewijs B en BE of bent bereid deze  
te behalen

n Basiskennis van planten, heesters en bomen

n Basiskennis van meststoffen  
en bestrijdingsmiddelen

n Ervaring met beroepsgerichte  
machines

n Motivatie, zelfstandigheid en  
doorzettingsvermogen

n Certificaat Basis Veiligheid, VCA (pre)

n Full-time beschikbaar (40 uur per week)

Wat bieden wij

Kortekaas Tuinen kent de volgende  
arbeidsvoorwaarden voor deze functie toe: 
 
n Een goede werksfeer, een afwisselende job  
 bij een leuk jong bedrijf

n Gunstige arbeidsvoorwaarden en  
een marktconforme beloning

n Veel ruimte voor eigen inbreng

n Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om  
bij gebleken geschiktheid een beroepsgerichte 
cursussen danwel opleidingen te volgen


