Ter versterking van ons team zijn wij voor Boom-Element bv en Tuin-Element bv in Afferden (Gld) op zoek naar

Ondernemende projectmanager/werkvoorbereider m/v
Aantal uur in overleg: min. 24 tot max. 40 uur per week. Vrij invulbare werkdagen en werktijden.
Heb je affiniteit met groen, tuinen en/of bomenwerk? Ben je ondernemend en kun je goed organiseren? Ben je
accuraat en communicatief vaardig? Dan ben jij de collega die we zoeken.
Als projectmanager/werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van aan jou toegekende
projecten. Je calculeert offertes, bereidt opdrachten voor ter uitvoering en voer je diverse administratieve
handelingen uit of draag je deze over aan de administratieve collega. Bij voorkeur ben je ondernemend en zie
je kansen liggen voor het bedrijf. Tevens onderhoudt je contacten met onze particuliere en zakelijke klanten en
prospects. Bij passende affiniteit kun je desgewenst ook het machine- en wagenpark beheren. Hetzelfde geldt
voor het onderhouden van het KAM-systeem en certificeringen (kwaliteit/arbo/milieu) en het bewaken van de
voortgang ervan.
Wij vragen:
•
•
•
•
•
•
•

Aantoonbare werkervaring in werkvoorbereiding, calculatie en projectleiding
Ondernemende competenties, commerciële houding, zowel klant- als resultaatgericht
Gevoel voor kwaliteit en passie voor de groenbranche
Ervaring met MS Office (Excel, Word, Outlook, etc.), Mac en online-applicaties
Communicatief zeer vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
Proactieve houding en een flexibele instelling
Goede sociale vaardigheden

Wij bieden:
•
•
•
•
•
•

Uitdagende, zelfstandige baan binnen een team van enthousiaste en betrokken collega’s
Ruimte om je te ontplooien en het bedrijf verder te laten ontwikkelen en groeien
Passend salaris (afhankelijk van competenties en ervaring) tussen € 2.500,- en € 3.500,- bruto/maand
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor Hoveniers en Groenvoorzieners
Vrij invulbare werkdagen en werktijden in samenspraak met je collega’s
Aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en eigen inbreng
Geïnteresseerd?
Herken je jezelf in dit profiel en zie je de uitdaging van een baan
bij Boom-Element bv en Tuin-Element bv wel zitten of heb je
nog vragen? Neem dan contact met ons op via
bas@boomelement.nl of 06-34491826. Wij zullen je sollicitatie
snel en persoonlijk behandelen.
Boom-Element bv & Tuin-Element bv
t.a.v. Bas Gijsbers
Klapstraat 1B
6654 AL Afferden (Gld)
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Boom-Element B.V. is een gespecialiseerde
dienstverlener voor het beheer van bomen.
Sinds 2001 voeren wij werk uit in de
boomverzorging, boomtechnisch advies en
landschapsbeheer. Wij zijn gespecialiseerd in
alle aspecten van de boomverzorging.
Tuin-Element B.V. is dé hovenier voor aanleg
en onderhoud van tuinen, bedrijfsterreinen,
landgoederen en ander hoogwaardig groen.
Sinds januari 2019 wordt in Afferden (Gld) na
26 jaar Van Laar’s Hoveniers voortgezet door
Tuin- Element BV met een vaste team
medewerkers.

