
Servicemedewerker beplanting  

Green Fortune wil door groene innovaties de natuur terug naar de stad brengen. Kortgezegd: urban 
cultivation. Dat is de missie. Dit betekent niet alleen het vergroenen van steden. ‘Cultivation’ wil ook 
zeggen dat Green Fortune mensen anders naar de natuur wil laten kijken vooral door planten als een 
cruciaal onderdeel van ons stadse leven te zien. Green Fortune gelooft immers overtuigend dat 
planten een groot aantal functionele voordelen bieden die van onschatbare waarde zijn voor het 
welzijn van bewoners, werknemers en de stad zelf, zoals luchtzuivering, akoestische voordelen en 
stressverlaging. 

Voor de regio Zuid-Nederland (Vanaf Den Haag naar Eindhoven) zijn wij op zoek naar een ervaren 
servicemedewerker beplanting. 

Dagelijks ben je zelf op pad om het onderhoud van diverse groene installaties te verzorgen! Je kunt 
hierbij denken aan wanden, plantwires en gevels bij klanten aan zowel de buitenkant van gebouwen 
als binnen. Het gaat daarbij om de controle van en onderhoud aan het irrigatiesysteem en de planten.   

Dus ben jij gek op planten? Ben je innovatief en service gericht? Dan word jij onze nieuwe 
servicemedewerker beplanting die green walls kan aanbrengen bij onze opdrachtgevers. Je bent zelf 
verantwoordelijk voor je eigen werkzaamheden en rapporteert dit aan de teamleider/manager in de 
regio. Je bent communicatief en representatief ingesteld, dit aangezien je ons visitekaartje bent bij de 
opdrachtgever.  

Wat ga je doen? 
• Je bent en voelt je verantwoordelijk voor het onderhouden en leveren van interieurbeplantingen 

volgens planning en serviceafspraak bij bedrijven en instellingen 
• Je onderhoudt en controleert de beplanting 
• Je hebt kennis van planten en weet hoe irrigatiesystemen werken, hierbij houd je rekening met het 

originele design 
• Je weet welke voeding de planten nodig heeft en verwijderd afgestorven plantenmateriaal, indien 

nodig vervang je de planten  
• Je bent in staat je eigen planning goed te managen en kiest de juiste efficiënte route van je 

werkzaamheden. Je stemt verbeteringen af met je manager, tevens bewaak je de administratie van je 
route 

• Op het moment dat zich er problemen voordoen, kun je herplanten of de technische mankementen 
oplossen 

• Je kunt overweg met een hoogwerker bij groot onderhoud  
• Ten alle tijden houd je de werkplek netjes aangezien je nog steeds over de vloer bent bij de 

opdrachtgever 
• Contacten met collega’s en leidinggevende(n) inzake planning en afstemming werkzaamheden en 

benodigdheden zoals materialen en gereedschappen 
 
Wij bieden 

• Een zelfstandige functie in een leuk team met enthousiaste medewerkers bij een dynamisch bedrijf 
• Een bedrijfsauto welke gebruikt kan worden voor woon-werk verkeer  
• Werken vanuit huis, je kunt direct vanuit huis naar de bedrijven en instellingen 
• Een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

 
Wij vragen 

• MBO – Groenopleiding  
• Een hoogwerker certificaat is een pré, anders bereid het te behalen  
• Je beheerst over een goede vakkennis  
• Je hebt ervaring met diverse soorten beplanting bij voorkeur binnen beplanting  
• Je bent sociaal en representatief  
• Je hebt een flexibele instelling en reizen in het land is voor jou geen probleem  
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken  
• Je bent in het bezit van rijbewijs B, voorkeur BE 



Deze vacature wordt ook intern gepubliceerd, interne kandidaten krijgen voorrang in deze 
procedure. 

 


