
1 dag per week, gepensioneerde groene vingers welkom!

Gaat jouw hart sneller kloppen van de seizoenen? Weet jij wanneer een boom geknot en een 
struik gesnoeid moet worden? Ontsnapt geen onkruidje aan jouw aandacht en staat het gras 
er onder jouw leiding altijd strakgekapt bij? Ben je 1 dag per week beschikbaar en wil je jouw 
eigen tijd inplannen? Vind je het leuk om af en toe een koffiebreak te houden met de groentjes 
op ons kantoor? Dan willen wij jou heel graag verwelkomen in ons team!
 
Wat ga je doen als hovenier op recreatiegebied Aquabest?
Enkele verantwoordelijkheden:
•  Jij zorgt ervoor dat het groen en het strand bij Beachclub Sunrise er tiptop uitziet voor alle 

feesten en partijen; 
•  Als er publieksevenementen op Aquabest plaatvinden dan zorg jij dat het groene to do lijstje 

wordt afgevinkt;
•  Je verzorgt aanplantwerkzaamheden, boomonderhoud en gazonmanagement;
•  Jij signaleert problemen met het terrein en geeft aan wanneer er (externe) hulp nodig is;
•    Zelfstandig uitvoeren van kleine kluswerkzaamheden zoals; 

- Eenvoudige reparaties aan hekwerk of groen 
- Preventieve onderhoudswerkzaamheden 
- Onderhoud aan bijv. plantenbakken (binnen of buiten)

•   Indien mogelijk inzet bij de opbouw van onze evenementen en horecaseizoenen. 
 
Wie zoeken wij?
•  Een collega met groene vingers. Ervaring in groenonderhoud is een pré;
•  Stiekem vinden we het erg leuk om een gepensioneerd collega in ons team te verwelkomen; 
•  Je kan prima zelf aan de slag, maar je vindt het ook geen probleem om op aansturing  

bepaalde taken op te pakken (i.v.m. de planning van evenementen);
•  Je bent flexibel inzetbaar qua werktijden en -dagen.  

Gemiddeld 1 dag per week, maar tijdens events soms iets vaker. Ook in het weekend;
•  Zelfstandig kunnen werken en in staat om prioriteiten te stellen; 
 
Wat bieden wij? 
• Je wordt het groene hart van een prachtig recreatiegebied in volle ontwikkeling;
• Een baan met veel vrijheid, zolang de planning en onderhoud geregeld is;
• In principe deel jij je eigen tijd in, als dit aansluit op de planning van events;
• Waardering voor het meedenken met de organisatie en het letterlijk stimuleren van groei;
• Wij zijn een organisatie met veel ambitie en we kunnen ervaring en expertise zeer waarderen; 
•  Markconform salaris en mogelijkheid tot het volgen van trainingen op het gebied van groen; 
 
Denk jij je wel te kunnen aarden bij ons? Dan komen we graag met je in contact.  
Voor vragen over deze functie of wil je direct solliciteren als hovenier bij  
Beachclub Sunrise? Neem dan direct contact op met Ingrid Geurts op 0499-370349  
of mail naar personeel@beachclubsunrise.nl.

Hovenier


