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Vacature	  polyvalente	  medewerker	  kwekerij	  (m/v)	  –	  mei	  2017	  
	  
Ecoflora	  is	  een	  ‘groeiende	  en	  bloeiende’	  ecologische	  kwekerij	  en	  tuincentrum,	  gevestigd	  in	  Halle	  
(ten	  zuidwesten	  van	  Brussel).	  De	  kwekerij	  bestaat	  nu	  ruim	  23	  jaar.	  	  
Voor	  de	  verdere	  uitbouw	  van	  onze	  zaak,	  gaan	  we	  over	  tot	  de	  onmiddellijke	  aanwerving	  van	  een	  
nieuwe	  medewerker.	  	  
	  
Tot	  het	  takenpakket	  behoren	  onder	  meer	  :	  
	  	  

• onderhoud	  van	  de	  kwekerij	  :	  maaien	  van	  gras,	  snoeien	  van	  hagen,	  
opkuisen	  van	  planten,	  inpotten	  van	  planten,	  …	  Tevens	  onderhoud	  van	  
het	  werkmateriaal	  ,	  de	  serre	  en	  de	  beregeningssystemen.	  

• leveringen	  aan	  huis	  bij	  onze	  klanten	  en	  ophalingen	  van	  bestellingen	  bij	  
onze	  leveranciers	  (met	  een	  bestelwagen,	  soms	  met	  aanhangwagen).	  

• meehelpen	  in	  de	  verkoop	  :	  adviseren	  van	  klanten,	  verkoop	  van	  planten	  
en	  producten.	  

	  
Wij	  zoeken	  een	  dynamisch,	  gemotiveerd,	  communicatief	  en	  nauwgezet	  persoon	  om	  deel	  uit	  te	  
maken	  van	  ons	  tienkoppig	  team.	  
Affiniteit	  met	  ‘ecologisch	  tuinieren’	  is	  erg	  belangrijk.	  Een	  specifieke	  opleiding	  wordt	  niet	  
gevraagd,	  maar	  van	  de	  kandidaat	  wordt	  een	  zekere	  ‘vakkennis’	  verwacht.	  Ervaring	  in	  
tuinonderhoud	  is	  zeker	  een	  pluspunt.	  Ideaal	  gezien	  word	  je	  onze	  nieuwe	  ‘Handige	  Harry’.	  	  
	  
Je	  bent	  Nederlandstalig(e)	  (of	  perfect	  tweetalig	  FR/NL),	  met	  een	  behoorlijke	  kennis	  van	  het	  
gesproken	  Frans.	  Rijbewijs	  B	  is	  een	  must,	  en	  liefst	  van	  al	  beschik	  je	  over	  een	  rijbewijs	  BE	  (voor	  
aanhangwagen).	  
	  
Wij bieden je een contract aan volgens de barema’s van de sector ‘boomkwekerij’. Het betreft 
een voltijdse betrekking. Deeltijdse tewerkstelling is bespreekbaar, maar bedraagt minimaal 
32 uur per week (op jaarbasis).  
Je	  kan	  direct	  aan	  de	  slag.	  Voor	  zaterdagwerk	  geldt	  er	  een	  beurtrol.	  
	  
Wens	  je	  meer	  info	  ?	  Heb	  je	  interesse	  ?	  Dan	  verwachten	  we	  je	  kandidatuur	  mét	  CV	  !	  Stuur	  ons	  een	  
e-‐mail	  (info@ecoflora.be)	  ,	  een	  brief	  of	  contacteer	  ons	  op	  0478	  290134.	  	  
	  
	  
Freddy	  Sparenberg.	  
Zaakvoerder.	  


