ETW-ers & leerling-boomverzorgers
Ben jij uit het juiste hout gesneden om bij ons aan de slag te gaan?
Wij zijn per direct op zoek naar enthousiaste (leerling) ETW-ers om de structurele vergroting van ons bedrijf vorm
te geven. Wil je onderdeel worden van een enthousiast team dat door heel Nederland uitdagende boomprojecten
realiseert?

Wat ga je doen?
Quercus boomexperts is een dynamisch bedrijf met uitstekende perspectieven voor gedreven vakmensen. Wij
werken aan mooie boomprojecten door heel Nederland. Als ETW-er of leerling-boomverzorger werk je op een
zelfstandige en professionele wijze hieraan mee.
Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende boomverzorgingswerkzaamheden
zoals snoeien, (ver)planten en rooien van bomen, groeiplaatsverbetering en -inrichting, boomveiligheid- en VTA
controles en het bestrijden van ziekten en plagen. Op jouw locatie ben je samen met je collega ETW-ers, de
uitvoerder(s) en projectleider het gezicht van Quercus boomexperts.

Wij zoeken:
2 ETW-ers regio Noord-Holland
2 ETW-ers regio Utrecht, Zuid-Holland
1 ETW-er regio Noord-Nederland (Groningen/Friesland/Drenthe)
2 Leerling Boomverzorgers regio Noord-Holland
1 Leerling Boomverzorger regio Utrecht

Wat bieden we?
Wij bieden een prettige werksfeer in een relatief kleine organisatie (25-30 personen) met veel diversiteit in de
werkzaamheden.









Meer dan marktconform salaris
Goed onderhouden en nieuw materiaal
Verantwoordelijk en leuk werk
Persoonlijke ontwikkeling door op maat gemaakte (ETW) opleidingen
Eigen ETW puntendagen
4x per jaar een gezamenlijk (leerzaam en leuk) bedrijfsuitje
Eigen iPad, telefoon en bedrijfswagen
Doorgroeimogelijkheden voor mensen met ambitie

Wat vragen we?








Enthousiaste meedenkers
Gemotiveerde mensen die zich (verder) willen ontwikkelen in het bomenvak
Een afgeronde ETW-opleiding en/of enige jaren praktijkervaring is een pré
Aanvullende diploma’s zoals BVC, BHV of BRL9101 zijn een pré
Goede communicatieve vaardigheden
MBO 3-4 werk- en denkniveau
Een flexibele en gemotiveerde instelling

Voor meer informatie of je sollicitatie bel of mail:
Eelde: Heerko Kloosterhuis heerko.kloosterhuis@quercusboomexperts.nl 06-52 62 92 30
Harderwijk: Willem Koot willem.koot@quercusboomexperts.nl 06-29 45 92 53
Algemeen: Rob Gulmans rob.gulmans@quercusboomexperts.nl 06-31 77 78 49

