
Groendak-aanlegger m/v
GROENPALET in GERAARDSBERGEN

 Online sinds 10 jun. 2022 - gewijzigd sinds 21 jun. 2022 - Vaste Job

 Bewaar

Functieomschrijving
Groenpalet is een bedrijf actief in het aanleggen van groendaken en daktuinen. We doen ook onderhoud van deze groendaken en
hebben een eigen plantenkwekerij met planten voor groendaken. De juiste plant op de juiste plaats is onze sterkte als
groendakaanlegger. 
 
Wegens de toenemende vraag naar onze knowhow en goede uitvoering zijn wij op zoek naar een medewerker voor de aanleg en het
onderhoud van groendaken. Belangrijk is dat u voeling hebt met planten en groen of een zekere interesse hierin aanwezig is.
Sporadisch meehelpen op de kwekerij en leveren van goederen bij klanten is ook een deel van jouw job.

Je komt terrecht in een ploeg met 1 andere groendakaanlegger/collega en een groendakaanlegger/ploegbaas die je zal begeleiden in
het leren van jouw job.

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar gemotiveerde dakbegroener (M/V): 
 

Profiel
Attitude

1) Interesse in planten

2) Bereid om bij te leren

3) Zorgvuldig/nauwkeurig: Je hebt aandacht voor details en kan je werk verzorgd afleveren. Je hebt de attitude om bij kleine, maar
mogelijk belangrijke, details kort stil te staan, deze aan te pakken en te melden aan betrokkenen.

4) Opruimen: Een mooi opgeruimde werkplaats/kwekerij inspireert. Bovendien vind je er veel makkelijker nodige materialen, waardoor
je geen onnodige tijd verliest. Om dit te bewerkstelligen zorg je er steeds voor dat alles mooi opgeruimd is.

5) Positief ingesteld

Kennis na inwerkperiode

6) Kennis over planten: Interesse in planten en bereidheid tot leren vormen de basis om jouw kennis over planten uit te breiden. Deze
kennis omvat zowel kennis over de planten die we verkopen (voornamelijk Sedum) in, als kennis over onkruiden. Op die manier kan je
een groendak op een e�ciënte manier aanleggen en onderhouden.

Vaardigheden na inwerkperiode

7) Zelfstandig werk: Onderhoud groendak: Na verloop van tijd weet je welke stappen er moeten worden doorlopen om een groendak
op een e�ciënte manier te onderhouden. Indien er zich iets ongewoon voordoet, weet je hoe je dat moet oplossen. Dit houdt in dat je
ofwel zelf een gepaste oplossing kan bedenken, ofwel dat je weet waar je terecht kan om het werk alsnog te voltooien.

8) Zelfstandig werk: Aanleg groendak: Na verloop van tijd weet je welke stappen er moeten worden doorlopen om een groendak op
een e�ciënte manier aan te leggen. Indien er zich iets ongewoon voordoet, weet je hoe je dat moet oplossen. Dit houdt in dat je
ofwel zelf een gepaste oplossing kan bedenken, ofwel dat je weet waar je terecht kan om het werk alsnog te voltooien.

9) Doorwerken/tempo

10) Leiding nemen: Na verloop van tijd kan je een groendak onderhouden en aanleggen met de hulp van een stagiair of interim. Jij kan
de nodige aanwijzingen geven zodat het werk op een goede, vlotte en e�ciënte manier wordt uitgevoerd.

Profiel

11) Je bezit geen hoogtevrees

12) Je bent flexibel in uren en werk tijdens de week. Zaterdag wordt er op enkele uitzonderingen na nooit gewerkt.



13) Je kan zowel zelfstandig als in ploeg werken

14) Je hebt technisch inzicht, kan logisch redeneren en denkt actief mee over werkbare oplossingen

Jobgerelateerde competenties
De activiteiten van een team coördineren

Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren

Persoonsgebonden competenties
Plannen en organiseren

Creativiteit

Communiceren

Verantwoordelijkheid

Resultaatgerichtheid

Zelfstandigheid

Samenwerken

Flexibiliteit

Klantgerichtheid

Aanbod
-Een vaste job in een groeiend bedrijf

-Een vast contract van onbepaalde duur

-Een competitieve verloning met extralegale voordelen

-Boeiend en afwisselend werk

-Een jong en dynamisch team met gemotiveerde mensen die dagelijks hun best doen om elkaar te helpen en te ondersteunen in hun
taken.

-Een goede begeleiding met opleidings- en doorgroeimogelijkheden. Na het opdoen van de nodige ervaring en kennis kan je
doorgroeien tot projectverantwoordelijke van kleinere projectjes en daarna ook tot ploegbaas.

-Verlof vrij te kiezen in overleg met de werkplanning

-Eindejaarspremie bestaande uit 2 delen: deel uitbetaald en deel onder vorm van ECO-checques

-In ons bedrijf heerst een open communicatie waar iedereen van groot tot klein zijn mening kan zeggen op een beleefde mannier.

-Je mag meedenken en voorstellen doen om het werk e�cienter en aangenamer te maken

-Indien je dit wil kan je enkele dagen op proef meedraaien om Groenpalet en de collega's beter te leren kennen vooralleer je de stap
zet.

Plaats tewerkstelling
GROENPALET 
Groteweg 532 9500 GERAARDSBERGEN 
Toon op kaart ()

Vereiste studies

Geen specifieke studievereisten

Werkervaring



Niet van belang

Talenkennis

Frans (in beperkte mate)

Nederlands (goed)

Rijbewijs

B

Contract

Vaste Job

Contract van onbepaalde duur

Voltijds

Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?

Solicitatie via mail met motivatie-brief en CV voor 25 juni.

Op die basis volgt een eerste selectie en wordt je uitgenodigd voor een gesprek en bezoek aan het bedrijf nog voor eind juni.

Daarna volgt de beslissing en nemen we contact op om onze beslissing bekend te maken en om de praktische zaken te bespreken.

Solliciteren met CV 
Motivatiebrief toevoegen 
Sollicitaties tot en met 25 juni 2022 

Via e-mail: luc@groenpalet.be (mailto:luc@groenpalet.be)
Contact: Dhr. Luc Vermeir
 

VDAB-vacaturenummer: 64734207

Online sinds: 2022-06-10

Deze functie staat open voor iedereen.

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.

Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB. ()

mailto:luc@groenpalet.be

