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Werken bij een inspirerend bedrijf in het groen is mogelijk bij BRAAT – makers van groenbeleving.  
Ter uitbereiding van ons team, zijn wij namelijk op zoek naar een gepassioneerde hulpkracht  die 
collegiaal is, en van aanpakken weet.  
 

Braat is niet zomaar een hoveniersbedrijf. Het zijn makers van groenbeleving. 

Persoonlijk en op maat gemaakt. Met de hoogste kwaliteit en vooral heel veel liefde. 

Vakmannen die alles voor u uit handen nemen. Van bestrating, tot overkappingen en 

daktuinen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Zowel binnen als buiten. 

Hoveniers met het hart op de juiste plek en met maar één doel voor ogen. Voor u de 

perfecte groenbeleving maken... 

 
Onderstaand een kort overzicht van de inhoud: 

 Ondersteunen van de vakbekwame hoveniers  

 Materialen op de juiste plaats van de projectlocatie zetten 

 Het opruimen en schoonhouden van de werkplaats 

 En andere voorkomende taken die horen bij een hulpkracht 
 

Vereisten: 

 Per direct de aankomende maanden beschikbaar 

 Je werkt graag met je handen 

 Je vindt het leuk om in de buitenlucht te werken 

 Geen 9 tot 5 mentaliteit 

 Goede omgang met opdrachtgevers, collega’s, leveranciers, etc. 
 

Wat bieden wij: 
      * Prettige werksfeer 
      * Marktconforme salariëring en arbeidsvoorwaarden (Conform cao hoveniers/groenvoorzieners)  
      * Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden binnen het bedrijf 

         * Voldoende ambitie, echter geen diploma’s in de hoveniersbranche? Ook dan ben je van harte    
            welkom bij ons bedrijf. Er is voldoende begeleiding en met veel ambitie zijn er ook  
            mogelijkheden tot opleiding.  

 
Interesse in deze vacature of wilt u meer informatie over ons bedrijf?  
Stuur je motivatie en CV voor naar info@braatgroenbeleving.nl. Voor bijkomende informatie kan je 
contact opnemen met op telefoonnummer 0162-748190 of mailen naar info@braatgroenbeleving.nl. 
 
 

http://www.braatgroenbeleving.nl/
mailto:info@braatgroenbeleving.nl
http://www.facebook.com/Hoveniersbedrijf.Sande
http://www.linkedin.com/company/hoveniersbedrijf-sande
https://twitter.com/BraatHo
mailto:info@braatgroenbeleving.nl
mailto:info@braatgroenbeleving.nl

