
Op zoek naar een nieuwe uitdaging? 
Om de groei in onze organisatie in goede banen te leiden en om ons team te 
versterken zijn we op zoek naar een enthousiaste 

Teamleider buitendienst groencentrum 
die de dagelijkse werkzaamheden op ons groencentrum voor zijn of haar rekening neemt. Bij deze functie 
ben je hoofdzakelijk op ons buitenterrein bezig met het presenteren, onderhouden en verkopen van de 
bomen en planten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat ga je doen? 

• Je zorgt voor de dagelijkse werkzaamheden 
op de kwekerij, zoals het onderhouden van 
de bomen en planten 

• Je maakt zelfstandig een weekplanning 
• Je zorgt voor een strakke presentatie van de 

bomen en planten 
• Je bent verantwoordelijk voor het laden en 

lossen van inkopende goederen 
• Je adviseert en inspireert onze hoveniers en 

particuliere klanten over bomen en planten 
• Je verkoopt bomen en planten 
• Je doet bijbehorende administratieve 

werkzaamheden 
• Je stuurt de oproepkrachten aan 
 

Wat vragen wij van jou? 

• Je hebt minimaal een MBO4+ werk- en 
denkniveau 

• Je hebt een passie voor bomen en planten (een 
goede plantenkennis is een pré) 

• Je bent een aanpakker die graag bijdraagt aan de 
ontwikkeling van ons bedrijf 

• Je bent oplossingsgericht en stressbestendig 
tijdens piekmomenten 

• Je vind het leuk om met mensen te werken 
• Je kunt goed zelfstandig werken en de 

werkzaamheden zelfstandig inplannen 

• Je hebt een rijbewijs B (rijbewijs E is een pré) 
• Je bent bereid om regelmatig op zaterdag te 

werken 
 

Interesse? Stuur je motivatiebrief en cv voor 20 januari 2023 naar anjesse@citytree.nl 

Wat hebben we jou te bieden? 
• Je hebt een afwisselende en uitdagende fulltimefunctie (38u per week) in een gezellig team van 15 personen 
• Je hebt ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling 
• Je ontvangt goede primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden 
• Je werkt met mooie producten en je levert een bijdrage aan een groenere wereld 


