
VISSERgroen is een veelzijdig hoveniersbedrijf met circa 30 vakbekwame medewerkers.  
Onze groene vingers richten zich op advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen en groen-
voorzieningen voor zowel instellingen, bedrijven als particulieren. Vanaf mei 2017 zijn wij on-
derdeel van de BOER-groep, die met de bedrijven BOERplay en BOERurban al ruim 50 jaar actief 
zijn op het gebied van inrichten van de buitenruimte. BOERplay is gespecialiseerd in het ontwer-
pen en inrichten van speel- en sportplekken (beweegplekken). BOERurban is gespecialiseerd in 
straatmeubilair. Zie ook www.vissergroen.nl, www.boerplay.com en www.boerurban.com. Ons 
kantoor is gevestigd in Nieuwendijk (NB) maar de werkzaamheden worden met name in de regio 
Zwijndrecht verricht. 

VISSERgroen is lid van de VHG (vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners) en is in het bezit van het ISO 9001, VCA**2008/05 en  
Groenkeur-certificaat alsmede een erkend Aequor leerbedrijf.

Werk jij graag buiten en wil je het hoveniers vak leren? Ter versterking van ons team zijn wij 
op zoek naar een

 Aankomend Hovenier 
Jouw uitdaging:
Als praktisch ingestelde man/vrouw vind je het een uitdaging om terreinen volledig in te 
richten, inclusief de bijbehorende groenvoorziening. Je zorgt voor het werk rondom de speel- 
en sportplekken en vindt het belangrijk om een mooi “totaalplaatje” te realiseren. Voor de aan-
leg van projecten werk je samen met een leidinggevende, die jou het vak gaat leren. 

Ons aanbod:
Kiezen voor VISSERgroen betekent werken voor een innovatief en ondernemend bedrijf met 
gemotiveerde collega’s. Wij bieden jou een afwisselende, fulltime baan met prima doorgroei-
mogelijkheden. 

Jouw profiel: 
• Je bent een doener en leert het vak van Hovenier graag in de praktijk;
• In bezit van rijbewijs B (BE is een pre);
• Je hebt eigen vervoer;
• Affiniteit met groen;
• Goede communicatieve vaardigheden;
• Goed kunnen samenwerken.

Solliciteren:
Wil je deze uitdaging aangaan en herken je jezelf in het profiel? Stuur dan jouw motivatie en 
curriculum vitae naar sollicitatie@boerplay.com t.a.v. Karin de Groot, Personeelsadviseur. Voor 
meer informatie over de functie neem contact op met Ron Bruijnzeels 06-55148959.


