Aankomend Boomverzorger
Zoek jij een uitdagend beroep, waarbij het eindresultaat er toe doet? Waar je elke dag samen met
collega’s buiten kan werken om het boombestand van de opdrachtgever beter te maken. Zie je het werk,
ben je proactief en leergierig? Hou je van afwisseling in je werk en vind je het leuk om steeds weer nieuwe
plekken met bomen te ontdekken? Woon je in de buurt van Oudewater, Lexmond of Bleskensgraaf? Dan is
deze functie iets voor jou.
Wat houdt de functie in?
Als aankomend boomverzorger werk je in een team onder leiding van een European Tree Worker. Door
het te doen leer je wat het vak boomverzorger inhoud met als doel naar verloop van tijd zelf een allround
boomverzorger te worden. Als team ben je voornamelijk verantwoordelijk voor:
• Het (machinaal) snoeien van bomen, met hoogwerker of klimmend
• Het planten en verplanten van bomen
• Het inrichten van groeiplaatsen voor bomen
• Het rooien van bomen
• Het bestrijden van ziekten en plagen in bomen
• Het verbeteren van groeiplaatsen voor bomen
Wat bieden wij?
Als eerste bieden wij je de kans een allround boomverzorger te worden bij een professioneel
boomverzorgings-bedrijf dat al meer dan 45 bestaat en marktleider is in Nederland. Om dit te bereiken
bieden wij je:
• Een plek bij een vaste ploegleider die je opleidt
• Bij gebleken geschiktheid een BBL-traject om het European Tree Worker certificaat te behalen
• Een marktconform salaris
• Mogelijkheden voor verdere ontwikkeling door cursussen en een opleidingsplan op maat
Interesse?
Stuur dan een e-mail met CV naar: info@nationalebomenbank.nl
t.a.v. dhr. D. Doornenbal.
Wat vragen wij?
• Je beschikt over een rijbewijs. Rijbewijs BE en Trekker rijbewijs is een pre
• Je hebt een proactieve houding en bent leergierig
• Je weet van aanpakken en houdt ervan om buiten te werken
• Je kan goed in een team werken
• Je hebt een klantvriendelijke instelling
• Gevoel voor groen en bomen is een pre
Wie zijn wij?
Nationale Bomenbank is, al meer dan 45 jaar, een landelijk opererend bedrijf van boomspecialisten.
Wij bieden een breed pakket van boomspecialistische diensten aan en werken vanuit onze vestigingen
Bleskensgraaf, Epe, Mill of Amsterdam.
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