Medewerker Tuin - Thermen Bad Nieuweschans
Dagelijks bezoeken honderden gasten ons wellnessresort voor een heerlijke dag ontspanning. Onze
faciliteiten worden omgeven door een 12 ha groot park. Voor de onderhoud van onder andere ons park zijn
wij op zoek naar een medewerker tuin.
Als Medeweker Tuin onderhoud je de groenvoorzieningen van Thermen Bad Nieuweschans. Je maait o.a.
het gras en plant, snoeit en verzorg5t de bomen, struiken en bloemen. Tevens zorg je ervoor dat het gehele
terrein onkruid vrij is, houd je de parkeerterreinen schoon en ondersteun je waar nodig onze technische dienst.
Ben je op zoek naar baan waar je veelal in de buitenlucht bent en bij een bedrijf dat volop in ontwikkeling is
en ben je een echte aanpakker? Dan nodigen wij je uit te solliciteren op deze afwisselende functie.
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Regulier
Per direct
Beloning volgens cao
• werken in een ambitieus familiebedrijf met een ontspannen karakter waar alle
ruimte is voor ideeën en eigen inbreng!
•
• een salaris conform Horeca CAO met prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals
leuke kortingsacties m.b.t. onze eigen producten, waaronder toegang tot de sauna’s
Arbeidsvoorwaarden
en genieten van onze eigen professionele keuken tegen zeer aantrekkelijk prijzen.
• een uitgebreid pakket aan opleidingsmogelijkheden en interne trainingen binnen
onze eigen Academy
• veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en voldoende doorgroeimogelijkheden
• wij hechten veel waarde aan een goede balans werk en privé
Wat wij van je vragen:
• je hebt een LBO / MBO Groen-opleiding gevolgd
Wat voor kandidaat • je beschikt over goede vakkennis
wordt gezocht
• je bent in het bezit van een rijbewijs B
• je hebt affiniteit met het uitvoeren van technische werkzaamheden
• je hebt passie voor het vak en bent representatief en gastvriendelijk

Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 36 uur / 38 uur
▪ Mogelijk vast
▪ Vervaldatum vacature: 30-10-2020

Voorkeuren
Afkomstig uit
Liefst wel
de sector:
Relevant
Liefst wel
diploma:
Relevante
Ja, relevante werkervaring gewenst
werkervaring:

Afeer - Amanda Moed
Afeer
Grootte:
Adres:

101-500 medewerkers
Garst 1
9673 AA Winschoten

Telefoonnummer: 0620431256
E-mailadres:
amanda.moed@afeer.nl
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Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Amanda Moed
Telefoonnummer: 0620431256
E-mailadres:
amanda.moed@afeer.nl
Gewenste
Via e-mail
sollicitatiewijze:
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