Binnen Verboon Groen & GWW BV kennen we de afdeling “GROEN”. Er wordt intensief
samengewerkt met de andere afdelingen, zodat we onze klanten optimaal ontzorgen en de
medewerkers en het machinepark zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Zo kunnen we een
goede kwaliteit leveren tegen schappelijke tarieven. Ons werkgebied bevind zich hoofdzakelijk
in een straal van 30 kilometer rond Den Haag, maar voor sommige klanten ook ver daarbuiten.
De opdrachtgevers van Verboon zijn overheden, VvE’s, particulieren, collega hoveniers en
groenvoorzieners, woningbouwverenigingen, bouwbedrijven, wegenbouwbedrijven en dergelijke.
Ons bedrijf telt circa 40 vaste medewerkers en is een erkend leerbedrijf. Wij zijn onder andere
gecertificeerd conform VCA**, Groenkeur en ISO-9001. De hechte groep medewerkers is loyaal
aan de organisatie en de organisatie is goed voor haar medewerkers. Ons bedrijf is gevestigd aan
de rand van Den Haag en beschikt over een goed uitgerust en uitgebreid wagen– en
machinepark. Zodoende zijn we prima in staat om flexibel te opereren en calamiteiten op te
lossen. Hierbij wordt kwaliteit geleverd en worden afspraken nagekomen.
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN:

(MEEWERKEND) VOORMAN AANLEG GROEN- EN HOVENIERSWERK
TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:
* Aanleggen (en incidenteel onderhouden) van parken, (bedrijfs)tuinen, houtwerk,
openbaar groen, bestratingen, speeltuinen enz.
* Aansturen van een klein team van collega’s en eventuele onderaannemers;
* Bijhouden administratie bij tijdig terugkoppelen planning, benodigde materialen e.d.;
* Gezamenlijk met de andere voormannen verantwoordelijk voor een opgeruimde loods
en terrein en voor klein onderhoud aan voertuigen, gereedschappen e.d.
* Onderhouden van contacten met opdrachtgevers en andere belanghebbenden;
* Inzetbaar bij de sneeuw- en gladheidbestrijding (periode november t/m maart).
ARBEIDSVOORWAARDEN:
 Marktconform salaris en overige voorwaarden;
PROFIEL:
 Beschikt over relevante opleidingen en ervaring op MBO-niveau;
 Stressbestendig, initiatiefrijk en flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit;
 Communiceert duidelijk en makkelijk met collega’s, opdrachtgevers en leidinggevenden.
Beschikt over humor en goede sociale en communicatieve voelsprieten;
 Kan tekeningen lezen, maatvoeren en zelfstandig werken;
 In het bezit zijn van VCA-Vol is een pré;
 Rijbewijs B-E en enige ervaring met machines is een must.
 Woonachtig in de regio.
Voor sollicitatie of nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Frans Heeren of Jan Verboon,
070-3073060 of info@verboonbv.nl. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Verboon Groen & GWW BV
Waterpas 124
2495 AT Den Haag
Tel. 070 - 307 306 0

* Groenvoorziening
* Verhuur van mensen en machines
* Bodemsanering (water & land)
* Grond-, Weg- en Waterbouw

* Baggerwerk
* Hovenierswerk
* Sloopwerken
* Gladheidbestrijding

Verboon Groen & GWW BV is onderdeel van de Verboon Groep. Zie www.verboonbv.nl !! Like ons op Facebook !

