PAK JIJ DE
OP?

Adviseur groenbeheer
Wat ga je doen?

Wat bieden wij?

•

•

•
•

Opstellen van beheervisies en -plannen, onderhoudsadviezen en
werkplannen op het gebied van groenbeheer, 			
natuurontwikkeling en -beheer;
Uitvoeren van veldinventarisaties, opstellen van kostencalculaties,
het aanvragen van offertes en het houden van toezicht;
Naast grootschalige groengebieden ook werken aan (kleinere)
groenobjecten en (erf)beplantingsplannen.

•

•

Interessante en uitdagende kort- en langlopende projecten op diverse schaalniveaus;
Kansen om vakinhoudelijk te groeien met
de nodige begeleiding binnen een hecht en
enthousiast team;
Passende vergoeding volgens de
CAO-architecten.

Wie ben jij?

Reageren?

Voor deze functie zoeken wij een collega die:
•
Een relevante (HBO/MBO 4+) opleiding heeft afgerond op het gebied
van Tuin- en landschapsinrichting, waarbij enige ervaring in het
vakgebied een pré is;
•
Een sterke persoonlijkheid is die affiniteit heeft met 		
groen(beheer) en een praktische-, creatieve- en oplossingsgerichte
werkmentaliteit heeft;
•
Kennis heeft van de Office-pakketten en ervaring met Autocad. Ervaring met GIS en (onderhouds-en beeld) RAW-bestekken is een pré;
•
Communicatief vaardig is zowel schriftelijk als mondeling.
•
In verband met samenstelling team denken wij aan iemand 		
tussen 20-35 jaar;

Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Willem-Jan Joosse, hij is te bereiken op 		
06-50913662 of via wjj@ruimte-groen.nl.
Wil je solliciteren op deze vacature? Dat kan door
een brief met motivatie en uitgebreide CV (een
(beknopte) portfolio met gerealiseerd werk is een
pré) te zenden aan bovengenoemd mailadres.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op
prijs gesteld.

DE GROENE
DRAAD IN ONS
WERK…..
Buro Ruimte & Groen richt zich als onafhankelijk (groen)adviseur op het ontwerp,
de technische uitwerking en beheeradvies
van de buitenruimte. Als buro voor tuin- en
landschapsarchitectuur maken wij plannen
voor o.a. tuinen, parken, pleinen, terreinen,
woon- en werkomgevingen, stedelijk gebied
en landschap. Kortom, alles wat je buiten ziet.
Vanuit het Zeeuwse Borssele wordt gewerkt
aan een breed scala van projecten binnen en
buiten de bebouwde kom. Dit doen we met
een team van 6 mensen. Beplanting vormt
daarbij de groene draad in ons werk!

Meer weten over ons bedrijf?
Kijk op www.ruimte-groen.nl

