BVBA De Tuindokter
Sint – Jansstraat 1
9982 SINT – JAN – IN EREMO (Sint-Laureins)
Zoekt:

1 tuinier – assistent tuindokter (M/V)
Taakomschrijving:
Je volgt de tuindiagnoses/tuinbezoeken op van „DE TUINDOKTER‟.
o Meststoffen strooien / gieten / spuiten
o Planten behandelen
o Lichte tuinwerken (vb. wegsnoeien van een aangetaste tak
en/of zieke plantendelen), …enz.
Op advies/behandelingsvoorschriften van „DE TUINDOKTER‟ wordt
een „to-do‟ lijst opgesteld
Je vertrekt vanuit de maatschappelijke zetel/winkel van „DE
TUINDOKTER‟ en werkt deels alleen/deels samen.
Het verwacht profiel:
Je beschikt over een uitgebreide plantenkennis en je bent een
“geboren” tuinier…
Je bent professioneel.
Je bent spontaan, hulpvaardig.
Je bent flexibel.
Je bent discreet, stipt en correct.
Je bent uitermate ordelijk en werkt gestructureerd.
Je beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden doch
zonder daarbij opdringerig te zijn.
Je hebt zin voor esthetiek en juiste verhoudingen.

Je hebt een presentabel, net, voorkomen en een correct taalgebruik.
Je hebt geen zichtbare tatoeages en/of piercings.
Je hebt geen verslaving (sigaretten, drank, drugs, medicatie,..)
Je hebt een kreukeloos rijbewijs (B). Een rijbewijs CE is een
pluspunt!.
Je beschikt over een goed zedelijk gedrag (en een bewijs daarvan).
Lang in de camionette zitten en verre verplaatsingen doen zijn geen
probleem voor jou.
Je bent (eventueel) meertalig. (N-F-E)
Biedt:
Uurloon volgens het wettelijk barema en volgens
afspraken + mobiliteitsvergoeding.
20% korting bij uw aankopen in „De Tuindokter Winkels‟

gemaakte

Uur- / werkregeling:
Aanvang 20 uren per week (4 u x 5 dagen/week).
Onmiddellijke aanvang (bepaalde periode) tot eind oktober 2011.
Na tussentijdse evaluaties en volgens de agenda wordt het contract
eventueel verlengd.
Plaats tewerkstelling/opdrachten:
Je bent mobiel over gans België en (deels in) Nederland
Solliciteren:
De Tuindokter BVBA
Sint – Jansstraat 1
9982 Sint – jan – in Eremo
Tel. 0032 (0)9 377 44 81
Fax. 0032 (0)9 238 47 27
info@detuindokter.be
Schriftelijk en/of per e-mail:
Met recente cv + huidige foto
t.a.v. Dhr. Stefaan Bingé (zaakvoerder BVBA De Tuindokter)

