
 

 

 
 
 

BOOM element bv groeit! Zij is een dochterbedrijf van de ELEMENTEN groep bv. De buitenruimte is het 
domein van de ELEMENTEN groep. Daar gebeurt het! De groep verzorgt de inrichting en beheer van alles op 
het gebied van TUIN, BOOM en GROEN. Met een enthousiast team en betrokken medewerkers staan we elke 
dag weer klaar voor onze klanten. 

ELEMENTEN groep wil een grote bijdrage leveren aan het vergroenen en verduurzamen van de buitenruimte. 
BOOM element is de gespecialiseerde dienstverlener voor het beheer van bomen. Wij snoeien, (ver)planten en 
rooien bomen op elke denkbare plek en onderzoeken en adviseren over duurzaam boombeheer. 

We zoeken jou om dat samen met ons te bereiken.  

Enthousiaste (aankomend) BOOM verzorger 
Dan hebben wij een hele toffe uitdaging voor je. 
Heb je net als wij een passie voor BOMEN? Dan hoor je helemaal bij ons. Word je ook helemaal blij van buiten 
zijn? Dit enthousiasme breng je over op je collega’s en klanten. 

- Boomverzorging 

Dit specialisme is je op het lijf geschreven. Voor dit werk stijg je soms letterlijk naar grote hoogte. Bomen zijn je 
passie. Snoeien en vellen van bomen is voor jou de dagelijkse praktijk. Bomen zijn in goede handen bij jou. En 
dankzij jouw inzet zijn de beheerders en eigenaren van de bomen weer verzekerd van een vitaler 
bomenbestand.  

Ook de aanplant van ondergrond tot en met de nazorg kent voor jou geen geheimen. Uit jezelf geef je de 
bijzonderheden en afwijkingen door aan de coördinator van het bedrijfsbureau van BOOM element. De collega's 
kunnen op je rekenen, risico's zijn in beeld en samen kunnen jullie veilig werken. In de omgeving laat men jullie 
met een gerust hart het werk uitvoeren.  

Jouw dag in de BOMEN? 

We starten met een goede kop koffie en spreken dan de dag door. ’s Avonds hebben we het materieel 
klaargezet, zodat we zo weg kunnen rijden naar het project. De kettingzagen en versnipperaar zijn in top 
conditie en staan klaar voor vertrek. Voor vertrek spreken we met de coördinator van het bedrijfsbureau en de 
collega’s de werkzaamheden voor die dag door. Op de locatie verdelen we de taken, checken we onze 
veiligheid en gaan aan de slag. In de loop van de ochtend hebben we gezamenlijk pauze, meestal in de onze 
bus. Dus we zorgen ervoor dat deze netjes en schoon blijft.  
 
Aan het einde van de werkdag geven we een terugkoppeling aan de klant en spreken we het resultaat door. 
Onderweg naar de zaak boekt de bijrijder de uren van de dag digitaal in het CRM-systeem. We lossen het afval 
en materieel en zorgen ervoor dat de bus klaar staat voor de volgende dag. We sluiten af met een kop koffie of 
iets anders dorstlessend in de gezellige kantine, waarbij we onze collega’s nog even kunnen spreken.  
Op vrijdag zorgen we écht dat we op tijd klaar zijn en kunnen zo nog even aanschuiven voor de vrijdagmiddag 
borrel. We zijn voldaan na een week hard werken. Maar de klant is tevreden en wij zijn trots op het resultaat. 
 
 
 
 
 



 

Jij bent onze kandidaat als je: 

• Enthousiast wordt van het werken met bomen in de groene buitenruimte. 
• Aantoonbare werkervaring hebt of een passende groene opleiding (zoals ETW) hebt gevolgd. 
• Werkt vanuit kansen en mogelijkheden. 
• Je bent ook service gericht 
• Flexibel bent ingesteld, en goede sociale vaardigheden hebt. 
• Rijbewijs B en bij voorkeur ook E achter B. Met Rijbewijs C heb je écht een streepje voor.  

Wat mag je verwachten van de ELEMENTEN groep: 

• Je krijgt een uitdagende, zelfstandige baan binnen een team van enthousiaste en betrokken collega’s 
• Dat je volop ruimte hebt om je te ontwikkelen en in het bedrijf verder te groeien  
• Als boomverzorger kun je het ETW programma volgen, samen met jou zullen we je ontwikkeling 

bespreken en plannen. 
• Passend salaris (afhankelijk van competenties en ervaring) 
• Je planning is altijd goed geregeld, zodat je van tevoren weet waar je aan toe bent. 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor Hoveniers en Groenvoorzieners 
• Vrij invulbare werkdagen en werktijden in samenspraak met je collega’s 

Ben je nieuwsgierig geworden? 
Neem dan contact met ons op via bas@boomelement.nl of 026 - 8484 328.  
Uiteraard willen we ook graag de ruimte geven om eens een dagje mee te komen lopen en kijken zodat je de 
sfeer kunt proeven. 

Stuur je sollicitatie naar: 

BOOM element bv                                               
 t.a.v. Bas en Inge Gijsbers 
info@boomelement.nl 
Klapstraat 1 B  -  6654 AL Afferden (Gld) 


