zoekt TUINARCHITECT GROENZORG
Wil je je praktische en creatieve tuinervaring omzetten naar tuinen
ontwerpen en zoveel meer?
Voor ons team in de groenzorg, actief in tuinonderhoud en –aanleg, zijn wij op zoek naar een enthousiaste en
gemotiveerde tuinarchitect.

Wie ben jij in ons team en wat doe je graag?
 Je kan je praktijkervaring en passie voor groen en tuinaanleg reeds omzetten naar duidelijke, heldere en
haalbare tuinontwerpen,
 Indien je getriggerd bent door natuurbeheer, ecologische tuinen, landschapsbeheer, biodiversiteit,
graslandbeheer is dit een pluspunt,
 Je bent de 1ste contactpersoon bij onze klanten en zorgt voor een kwalitatieve en haalbare dienstverlening
met oog op verbetering en rendement,
 Je maakt na je bezoek een offerte op, ontwerpt het tuinproject en maakt digitale plannen op, door middel
van tekenprogramma’s zoals sketchup,
 Je weet de plannen helder en concreet uit te werken voor onze werkbegeleiders en je vertaalt deze ook al in
eenvoudige werkinstructies, zodat deze ook duidelijk zijn voor onze maatwerkers,
 Indien je ervaring hebt met de wetgeving van overheidsopdrachten is dit een pluspunt,
 Je maakt de materialenlijst op voor de verschillende projecten zoals te gebruiken machines en
gereedschappen,
 Je bestelt de materialen voor de verschillende projecten (van grondstoffen tot planten),
 Je controleert de aangekochte goederen op kwaliteit,
 Administratieve opvolging zoals vorderingsstaten en meetstaten horen ook tot je taken,
 Je bent een collega die goed in team werkt,
 Je kan al je kennis geduldig, duidelijk en helder uitleggen aan je collega’s,
 Je hebt een rijbewijs B

Je diploma in tuinarchitectuur, tuinontwerper, landschapsarchitect is niet het belangrijkste voor ons.
Ervaring als werkvoorbereider van tuinen, projectcoördinator met passie voor groen of
calculator tuinontwerper wel.
Als je dus je expertise en goesting in groen en tuinaanleg kan omzetten in een helder plan,
word jij misschien wel onze nieuwe collega!

Wat kan je van Lidwina als werkgever verwachten?





Een vaste job in loondienst,
Een werkgever waar mensen op de 1ste plaats staan,
Extra opleidingen die bijdragen tot jouw groei binnen Lidwina vzw,
Een loon aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 13de maand,
septemberpremie, extra verlofdagen, …)

Eenje
werkgever
waar je THUISKOMT,
Wil
ook ‘thuiskomen’
bij ons?
 Kruip in je pen, stuur je motivatiebrief en cv op ter attentie van Els Van Zeir naar vacature@lidwina.eu.
 Meer informatie nodig? 014/34.73.97
 Bezoek onze website: https://lidwina.eu/green/

