
 

 

 

Allround hovenier (aanleg en restauratie) 
Voor diverse unieke historische tuinen en parken zijn wij op zoek naar een allround hovenier. Deel je onze 
passie voor erfgoed en wil jij graag werken op de meest bijzondere plekken door heel Nederland; dan ben je 
bij ons aan het juiste adres.  

Als hovenier werk je binnen ons team erfgoedhoveniers. Wij zoeken iemand met minimaal 4 jaar ervaring. 
Naast je kennis heb je oog voor detail en kwaliteit. Je bent klantgericht en probleemoplossend.  

Wat bieden wij? 
• De mogelijkheid om verder te ontwikkelen tot het bijzonder specialisme van erfgoedhovenier 
• Werken bij het enige gecertificeerde ERM groenrestauratiebedrijf 
• Afwisselend hovenierswerk op unieke locaties  
• Goede salariëring, minimaal volgens cao-hoveniers 
• Mogelijkheden tot aanvullende studies/cursussen 
• Bij goed functioneren na een jaar een vaste betrekking.  

Wat vragen wij? 
• Minimaal MBO werk- en denkniveau met relevante hoveniersopleiding of aantoonbare ervaring  
• 4 jaren aan kennis en ervaring binnen het vak  
• Plantenkennis en technisch inzicht 
• Ervaring met zelfstandig en kwaliteitsbewust werken 
• Verantwoordelijk, collegiaal, met een positieve benadering  
• Rijbewijs B en E  
• VCA 
• Representativiteit en een goede beheersing van de Nederlandse taal 
• Een flinke portie doorzettingsvermogen.  

Bedrijfsprofiel 
Debie & Verkuijl is een bedrijf dat gespecialiseerd is in historische tuinen, parken en landschap. Recentelijk 
zijn wij als eerste hoveniersbedrijf in Nederland gecertificeerd voor onze restauratiekwaliteit 
monumentenzorg. Kennis en kunde staat om deze reden bij ons voorop. Voor verschillende kwetsbare locaties 
stellen we passende ontwerpen en herstelplannen op, die we met ons eigen hoveniersteam restaureren, 
aanleggen en onderhouden. Ons werkgebied ligt in een cultuurhistorische omgeving verspreid over heel 
Nederland. Een deel reistijd maakt dan ook onderdeel uit van de werkdag. Naast het plant- en onderhoudswerk 
voeren wij de meeste werken in eigen beheer uit, zoals ambachtelijke bestratingen, vijveraanleg, 
houtconstructies, e.d. maar ook metselwerken en andere uitdagende werkzaamheden. 

Spreekt deze afwisselende en uitdagende baan je aan, reageer dan met een beknopte motivatiebrief en CV. 
Overtuig ons dat jij de persoon bent die we zoeken om ons hoveniersteam te versterken en mail dan zo snel 
mogelijk naar vacature@debieenverkuijl.nl zodat wij je kunnen uitnodigen voor een gesprek.  

 
Zonder relevante ervaring wordt de sollicitatie niet in behandeling genomen. Acquisitie naar 
aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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