
 

Boomverzorgers (ETW-ers) 
 

 

Wat ga je doen? 
Quercus boomexperts is een dynamisch bedrijf met uitstekende perspectieven voor gepassioneerde vakmensen.  

Wij werken aan uitdagende boomprojecten door heel Nederland. Als ETW-er werk je op een zelfstandige en 

professionele wijze aan bijzondere en complexe projecten.  

Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende boomverzorging-werkzaamheden 

zoals snoeien, (ver)planten en rooien van bomen, groeiplaatsverbetering- en inrichting, boomveiligheid- en VTA 

controles en het bestrijden van ziekten en plagen. Verdeeld over 4 locaties (Eelde, Eindhoven, Harderwijk en 

Bodegraven) garanderen wij landelijke dekking met een regionale focus. Op jouw locatie ben je samen met je 

collega ETW-ers, de uitvoerder(s) en projectleider het gezicht van Quercus boomexperts. 
 

Wat bieden we? 
Wij bieden een prettige werksfeer in een relatief kleine organisatie (25 personen) met veel diversiteit in de 

werkzaamheden. De organisatie is groeiende waardoor het van belang is een hoog verantwoordelijkheidsgevoel 

te hebben om samen te werken aan verdere uitbreiding. Uiteraard geeft dit bij goed en ambitieus functioneren,  

goede doorgroei mogelijkheden.  

Het overgrote deel van onze uitvoerders en projectleider zijn begonnen als ETW-er in onze organisatie. 
 

Wat bieden we verder: 

 Uitdagend werk 

 Persoonlijke ontwikkeling door op maat gemaakte opleiding 

 Eigen ETW puntendagen 

 Goed onderhouden en nieuw materiaal (zowel elektrisch als benzine) 

 4 x per jaar een gezamenlijk (leerzaam en leuk) bedrijfsuitje 

 Eigen iPad, telefoon 

 Eigen bedrijfswagen (werkbus) 

 Markt conform salaris 

 Doorgroeimogelijkheden voor mensen met ambitie 
 

Wat vragen we? 
 Enthousiaste meedenkers 

 Een afgeronde ETW-opleiding en/of enige jaren praktijkervaring is een pré. 

 Aanvullende diploma’s zoals BVC, BHV of BRL9101 is een pré 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 MBO+ werk en denkniveau 

 Een flexibele en gemotiveerde instelling 

 Teamspeler (Het belangrijk dat je op elkaar kunt vertrouwen. Je werkt in een klein team en komt dagelijks in 

situaties terecht waar veiligheid en veilig werken voorop staat.) 


