
 
Voor het uitvoeren van onze projecten zoeken wij versterking! Kom jij bij ons werken? Wij zoeken: 

 

Tractorchauffeur 
 
Wie zijn wij? 
Vanuit onze passie voor het groen verzorgen we de aanleg 
en onderhoud van groenvoorzieningen en sportvelden voor 
o.a. (semi)overheden, bedrijven, aannemers en particulieren 
in de regio Barendrecht.  
Door onze opdrachtgevers worden wij betrokken bij de aanleg 
en onderhoud van groenvoorzieningen in woonwijken, recrea-
tiegebieden, industrieterreinen en sportvelden.  
Daarnaast zijn wij actief in het egaliseren en draineren van 
percelen in de agrarische sector.  

We houden van modern en net materieel. Daarom beschik-
ken we over een moderne werkplaats voor het onderhoud van 
ons uitgebreide machinepark. Wij voeren ook reparaties, on-
derhoud en keuringen voor derden uit. 
 
Ons vak voeren wij uit met ca. 30 specialisten in het groen en 
de techniek. We hebben oog voor onze medemens en vinden 
het daarom belangrijk om ook mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in te zetten. 

 
Kernwoorden binnen onze organisatie zijn: kwaliteit, duurzaamheid, sociaal ondernemen 
 

 
Wat ga je doen? 
Jij kunt met onze Fendt tractoren ‘lezen en schrijven’. Met bijv. de tractor en knijperkar ga jij grond, zand, bomen etc. transporteren. 
Daarnaast ga jij werkzaamheden uitvoeren bij het groot onderhoud en renovatie van sportvelden. Tractorwerk binnen het wijkon-
derhoud, bijvoorbeeld maaiwerk ruw gras, komt ook voor jouw rekening. Een keer een uurtje meer is voor jou geen probleem. Je 
gaat het werk uitvoeren met modern materieel.   
 
Wat vragen wij? 

✓ Je beschikt over MBO werk- en denkniveau 
✓ Je hebt affiniteit met groenvoorziening 
✓ Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel 
✓ Je bent communicatief vaardig en representatief 
✓ Je bent gedreven en proactief 
✓ Je hebt geen 8-tot-5-mentaliteit 
✓ Je beschikt over rijbewijs B. Rijbewijs C heeft een pré 
✓ Je bent in het bezit van VCA basis of VCA Vol of je bent bereid deze te halen 
✓ Ervaring is een pré, geen must. Leerlingen zijn van harte welkom! 

 
Twijfel je aan je geschiktheid? Neem alsnog contact met ons op! We zoeken samen naar een passende oplossing. 
 
Wat bieden wij jou? 
Als je bij ons komt werken, zorgen wij voor: 

✓ Passend salaris, mede gebaseerd op jouw kennis en kunde 
✓ Ruimte voor eigen inbreng en doorontwikkeling van jouw vakgebied 
✓ Een collegiale werksfeer 
✓ Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

 
Enthousiast? 
Zie jij jezelf wel staan op onderstaande foto? Of heb je vragen over bovenstaande vacature? Wij zijn benieuwd naar je verhaal! 
Neem contact op met dhr. A.J. van Huizen via ard-jan@vanhuizengroen.nl of bel met 0180-622444 

 
 

Ben je graag in de buitenlucht bezig en heb je geen ervaring?  
Wij zijn erkend Aequor leerbedrijf en hebben diverse leerplaatsen in het groen en de techniek. 

Bel voor de mogelijkheden met dhr. A.J. van Huizen 

mailto:ard-jan@vanhuizengroen.nl

