
	  
	  
	  

	  
Vacature	  Stage	  vakbekwaam	  hovenier	  BBL	  

	  
Stage	  lopen	  bij	  Oxalis	  Hoveniers	  &	  Boomverzorging…	  
	  
Ben	  jij	  op	  zoek	  naar	  een	  uitdagende	  stage	  en	  wil	  je	  meebouwen	  aan	  een	  snelgroeiende	  
onderneming?	  Wil	  je	  deel	  uitmaken	  van	  een	  jong,	  maar	  ervaren	  bedrijf	  en	  de	  ruimte	  
krijgen	  om	  jezelf	  verder	  te	  ontwikkelen?	  Kom	  dan	  ons	  team	  versterken	  in	  de	  dagelijkse	  
gang	  van	  zaken!	  	  
	  
Wie	  is	  Oxalis?	  
	  
Oxalis	  Hoveniers	  &	  Boomverzorging	  uit	  De	  Bilt	  richt	  zich	  op	  het	  aanleggen	  en	  
onderhouden	  van	  tuinen	  bij	  particulier	  en	  bedrijf.	  Als	  gecertifieerde	  boomverzorgers	  
houden	  we	  ons	  bezig	  met	  het	  snoeien	  en	  verwijderen	  van	  bomen,	  	  het	  aanplanten	  van	  
bomen	  en	  het	  uitvoeren	  van	  nazorg.	  
	  
Meer	  weten?	  www.oxalis.nu	  /	  06	  -‐	  51	  94	  39	  20	  
	  
Wij	  vragen:	  

-‐ je	  volgt	  een	  opleiding	  in	  de	  groene	  sector	  en	  je	  bent	  beschikbaar	  voor	  minimaal	  
vier	  dagen	  in	  de	  week;	  

-‐ je	  hebt	  een	  flexibele	  werkhouding;	  
-‐ je	  bent	  enthousiast	  en	  resultaatgericht;	  
-‐ je	  bent	  representatief,	  sociaal	  sterk	  en	  leergierig;	  
-‐ je	  bent	  netjes	  en	  correct	  in	  de	  omgang	  en	  klantgericht	  ingesteld;	  
-‐ je	  bent	  bekend	  met	  verschillende	  gereedschappen	  en	  je	  hebt	  technisch	  inzicht;	  
-‐ je	  woont	  in	  de	  regio	  Utrecht	  en	  beschikt	  over	  rijbewijs	  B(E).	  

	  
Wij	  bieden:	  

-‐ een	  brede	  introductie	  in	  de	  hoveniers/boomverzorgingsbranche;	  
-‐ afwisselende	  werkzaamheden	  met	  veel	  vrijheid;	  
-‐ mogelijkheid	  om	  veel	  praktijkervaring	  op	  te	  doen	  /	  jezelf	  verder	  te	  ontwikkelen;	  
-‐ stagevergoeding;	  
-‐ een	  leuke	  stage	  in	  een	  gezellig	  team	  dat	  weet	  van	  aanpakken.	  

	  
	  
Kom	  jij	  kennis	  en	  ervaring	  opdoen?	  Stuur	  je	  motivatie	  +	  je	  gegevens	  naar	  info@oxalis.nu	  
en	  wij	  zullen	  zo	  spoedig	  mogelijk	  contact	  met	  je	  opnemen.	  	  
	  
	  
	  


