
Bij Antwan Tuin Totaal willen we klanten blij maken met hun droomtuin. Van strakke 
stadstuin tot weelderige landelijke tuin leggen we tot in de puntjes aan. Met ons 
enthousiaste team van aanleg hoveniers leggen wij veel verschillende tuinen aan. 
Met als hoofddoel mensen blij maken. Wie komt ons team versterken?

Dit ben jij
Niets is mooier dan een tuin op te leveren 
die je in de weken ervoor hebt aangelegd. 
Strak straatwerk waar menig stratenmaker 
jaloers op zal zijn. Fraai houten bouwwerk 
met de nodige houtverbindingen zorgen dat 
je trots bent op deze overkapping. 
De beplanting is frisgroen en krijgt water 
via een automatisch beregeningssysteem 
wat je net geprogrammeerd hebt. Ben jij een 
allround hovenier met passie voor het vak?

Wat zoeken wij
•  Klantvriendelijkheid staat bij jou op 

nummer één. Wij willen geen tevreden 
klanten maar fans;

•  Een kleine stadstuin maar ook een groot 
project laat je hart sneller kloppen;

•  Collegialiteit is heel normaal. Elkaar helpen 
met laden of lossen;

•  Minimaal mbo Hoveniersopleiding 
niveau 3 afgerond;

•  Enkele jaren werkervaring als 
aanleg hovenier;

•  In het bezit van een rijbewijs B en BE 
is een pre.

Dit bieden we jou
•  Werken in de buitenlucht met een 

gezellig team;
•  Goede arbeidsvoorwaarden conform 

cao Hoveniersbedrijf;
•  Mogelijkheid in het volgen van cursussen 

en opleidingen;
• Uitzicht op een vast contract;
•  Enthousiaste werkomgeving met veel 

ruimte voor eigen inbreng.

Wie zijn wij?
Antwan Tuin Totaal is gevestigd in Rhoon. 
Door deze handige locatie kunnen we 
klanten in Zuid- Holland goed bedienen. 
We onderhouden al 20 jaar droomtuinen 
en klanten komen vaak terug bij hun 
volgende huis. Liefde voor het vak 
en goed gereedschap zorgen voor 
een vaste klantenkring van particuliere 
en zakelijke opdrachtgevers.  

Wij zijn op zoek naar een:

Hovenier tuinaanleg

Vacature

Nijverheidsweg 29, 3161 GJ Rhoon
T 010 - 50 11 1 50
E info@antwantuintotaal.nl

www.antwantuintotaal.nl
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