
 

 

 
 
 

TUIN 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. 
TUIN element maakt en onderhoudt droomtuinen voor voornamelijk de particuliere doelgroep.  

We zoeken jou om dat samen met ons te bereiken.  

Enthousiaste HOVENIER aanleg en/of onderhoud 

Dan hebben wij een hele toffe uitdaging voor je. 

Heb je net als wij een passie voor TUINEN? 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. 

- Aanleg van tuinen  

In samenwerking met de ontwerpers van de TUIN element is het je passie om de mooiste tuinen te maken. 
Tuinen waarover gesproken wordt, en waar jij trots op bent. Je begrijpt de klanten en je spant je tot het uiterste 
in om een mooie en technisch duurzame droomtuin op te leveren. Maar je weet ook dat er gewerkt moet 
worden binnen de afspraken. Zo draag je bij aan een optimaal resultaat waar zowel de klant als de werkgever 
blij van wordt. 

- Onderhoud van tuinen  

Het onderhouden van de tuin is echt jouw ding. Je houdt ervan om orde te scheppen als het een chaos is. 
Natuurlijk vind ook jij onkruid in de plantvakken niet gewenst en je begrijpt dat dit zo effectief mogelijk moet 
worden verwijderd. Hierdoor zorg je voor een tevreden klant die graag iets extra’s aan je overlaat als je tijd over 
hebt in de tuin. Op vragen van de klant geef je een passend antwoord, zodat de klant weet welke planten wel- 
en welke niet in de tuin thuishoren. Dankzij jouw aanwezigheid is de tuin van de klant weer op orde en is het 
weer zijn thuis. 

Jouw dag in de TUIN? 

We starten met een goede kop koffie en spreken dan de dag door. ’s Avonds hebben we de bus en aanhanger 
klaargezet, zodat we voorbereid kunnen vertrekken naar het project. Voor vertrek spreken we met de 
coördinator van het bedrijfsbureau en de collega’s de werkzaamheden voor die dag door. We verdelen de 
taken en gaan aan de slag. De machines waarmee we werken zijn zo goed als nieuw en onderhouden we alsof 
ze van onszelf zijn. Voor mankementen schakelen we met de monteur.  
 
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 systeem. We lossen het afval en 
materiaal en zorgen ervoor dat de bus klaar staat voor de volgende dag.  
 
 



 

We sluiten af met een kop koffie of iets anders dorstlessends 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. De klant is tevreden en wij zijn trots op het resultaat. 
 
 
Jij bent onze kandidaat als je: 

• Enthousiast wordt van het onderhouden en/of aanleggen van tuinen. 
• Aantoonbare werkervaring hebt of een passende groene opleiding hebt gevolgd. 
• Werkt vanuit kansen en mogelijkheden. 
• Je bent ook service gericht 
• Flexibel bent ingesteld, en goede sociale vaardigheden hebt. 

Wat mag je verwachten van TUIN element bv: 

• 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  
• 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 email: bas@tuinelement.nl of 0487-511504.  
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: 

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

 
 
 
 
 
 
 


