Talea is een jonge onderneming binnen de groensector met sociaal oogmerk. Het produceren van biodiversiteit
is onze missie! Daarvoor ontwerpt, creëert en verzorgt ons bedrijf budgetvriendelijke en kwalitatieve
bedrijfsomgevingen.

Als spin-off van
streeft Talea het sociaal oogmerk na door het maximaal creëren van duurzame
jobs en het stimuleren van doorstroom uit sociale economie.

Wij zijn momenteel op zoek naar een gedreven:

Ploegbaas groenaanleg en groenonderhoud te Genk
Als ploegbaas ben jij verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle uitvoering van de aanleg en het onderhoud van
bedrijfstuinen.






Aanleggen en onderhouden van bedrijfstuinen.
Het werk van onze eigen ploeg en onderaannemers organiseren, coördineren en controleren.
Voorbereidingen treffen van de werken op de werf en zelf actief meewerken op terrein.
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse planning en de kwaliteit van het uitgevoerde werk.
Je geeft op eigen initiatief advies aan klanten tijdens de uitvoering van de werken.

Jouw profiel:









Je kan werken op bachelorniveau, verkregen door opleiding of ervaring in een gelijkaardige functie.
Je bent in bezit van rijbewijs BE.
Je kunt zowel zelfstandig werken als in teamverband. Teamgenoten motiveren, dingen aanleren en
samen gaan voor perfectie
Je hebt kennis en ervaring in het veilig werken met machines die gebruikt worden in tuinaanleg en –
onderhoud
Je communiceert vlot met klant, werkgever en medewerkers
Je bent flexibel naar werkuren en opdrachten toe.
Je zet de klant op nummer 1 en zorgt voor kwaliteitsvolle oplossingen.
Je sterke punten: gedrevenheid, flexibiliteit, oog voor veiligheid

Ons aanbod:





Je komt terecht in een jonge onderneming, en krijgt een grote zelfstandigheid en vrijheid.
Een voltijds contract van onbepaalde duur.
Je werkt een 40uren week (12 extra dagen inhaalrust).
Verloning volgens PC 145.04.

Hoe solliciteren?




Bezorg je CV en motivatiebrief aan an.berden@talea.be of via post aan Talea, Troisdorflaan 19 te 3600
Genk.
Vervolgens word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
Voor meer info over de vacature kan je terecht bij An Berden, GSM: 0498/07 86 44.
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