
  

Trompenburg Tuinen  

& Arboretum  

Hovenier/Aankomend Meewerkend Voorman  

Groei jij uit tot onze nieuwe voorman/hoofdtu inman? 

Als hovenier en aankomend meewerkend voorman heb jij bij Trompenburg Tuinen en Arboretum  

een veelzijdige én uitdagende baan waarin je leidinggeven en meewerken combineert. Je werkt  

nauw samen met de Voorman met als doel deze op termijn te gaan vervangen. Samen verzorgen 

jullie de dag- en weekplanning, de dagelijkse aansturing van de tuinmedewerkers en werk je zelf mee 

in de tuin. Ook signaleer je benodigde maatregelen in de tuin, denk je mee over benodigde 

aanschaffingen, verbeteringen etc.  

JIJ 

 Hebt een groen hart én groene vingers; kortom je hebt affiniteit met én kennis van een 

breed assortiment tuinplanten en hun onderhoud.  

 Bent in het bezit van een bachelor richting tuinbouw of groenmanagement of het diploma 

Vakbekwaam Hovenier Niveau 4 en het Vca-certificaat. 

 Je hebt minstens 5 jaar ervaring als hovenier waarvan 2 jaar als leidinggevende. 

 Hebt kennis van alle voorkomende tuinwerkzaamheden, van aanleg tot fijn onderhoud.  

 Beschikt over ervaring met het werken met én onderhouden van tuinmachines. 

 Kunt goed organiseren, bent flexibel en creatief.   

 Bent een goede people manager en je bent goed in de omgang met collega’s, vrijwilligers en 

bezoekers van Trompenburg Tuinen en Arboretum. 

 Bent representatief en hebt orde en netheid hoog in het vaandel staan.  

 Bent leergierig en bereid tot bijscholing en zelfstudie. 

 Bent minimaal 36-40 uur per week beschikbaar. 

Ons aanbod 

Wij zorgen graag goed voor onze mensen. Daarom krijg je een aantrekkelijk salaris (conform cao 

Hoveniers). Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk, die bieden we d.m.v. 

workshops, trainingen en interne kennisoverdracht.  

Over ons 

Trompenburg Tuinen & Arboretum is een prachtig aangelegde plantentuin, acht hectare groot, met 

een grote collectie bomen, struiken, vaste planten, bollen en knollen. De tuin ligt aan de rand van het 

centrum van Rotterdam in de wijk Kralingen en is een ware schatkamer voor plantenkenners en een 

weldaad voor wandelaars op zoek naar rust in een drukke stad. Trompenburg is één van de 26 bij de 

NVBT aangesloten botanische tuinen in Nederland én lid van de Museumvereniging als geregistreerd 

museum. Jaarlijks komen ca 60.000 bezoekers uit binnen- en buitenland genieten van de tuin en de 

collecties bijzondere planten. Ons tuinteam bestaat uit 5 hoveniers, ca. 30 vrijwilligers en ca. 5 

studenten. 

Interesse? 

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan direct je CV en motivatiebrief op ter attentie van Directeur-

Hortulanus G. Fortgens (tuinen@trompenburg.nl). We leren je graag kennen. 


