HOVENIER ZOO PLANCKENDAEL
FUNCTIEBESCHRIJVING
De KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen) streeft ernaar om mensen te verwonderen.
Elke dag opnieuw. In de best bewaarde en bekroonde 19e-eeuwse dierentuin ter wereld, ZOO Antwerpen, maar
ook in het avontuurlijke Zoo Planckendael en ZOO Serpentarium. Biodiversiteit, natuurbehoud, Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen en respect voor mens en dier zijn leidend in onze tuinen. Onze internationale
wetenschappelijke werking wordt gelauwerd met prestigieuze prijzen. Dichter bij de dieren, de natuur en dichter
bij elkaar. Showing life since 1843. Nu ook in het gloednieuwe Elisabeth Center Antwerp, concertzaal &
congrescenter.

•

Je wordt lid van ons hoveniersteam te Planckendael.

•

Je onderhoudt de infrastructuur van onze dierentuin (wegen, paden, terrassen, daken, kelders,
rioolputten, vuilbakken).

•

Je verzorgt de aanleg en het onderhoud van de seizoensgebonden beplanting.

•

Je verwijdert zwerfvuil en haalt afval op.

•

Je assisteert de logistieke afdeling.

•

Je waakt mee over de algemene veiligheid van jezelf, jouw collega’s, en de bezoekers.

VEREISTEN
•

Je beschikt over enige relevante ervaring.

•

Je genoot bij voorkeur een opleiding tuinbouw.

•

Je hebt kennis van verschillende plantenculturen en de nomenclatuur. Kennis van tropische beplanting
en ongediertebestrijding is een pluspunt.

•

Je kent het correct gebruik van tuinmachines zoals bosmaaier en haagschaar. Je beschikt over een ECS1
certificaat voor het werken met een kettingzaag.

•

Je beschikt over een goede fysieke gezondheid. Zwaardere werken met heffen en tillen zijn geen
probleem voor jou. Je bent bereid te allen tijde de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te
dragen.

AANBOD
•

Je werkt voltijds.

•

Je krijgt een tijdelijk contract van zes maanden, verlengbaar tot onbepaalde duur indien de
tewerkstelling goed verloopt.

•

Je werkt in een aangename omgeving, met een informele bedrijfscultuur.

•

Je kan ’s middags genieten van een warme maaltijd in onze restaurants of een wandeling in onze
parken.

SOLLICITEREN
Interesse? Stuur jouw reactie via email naar Tim.DeBacker@kmda.org. Vergeet niet om CV en motivatiebrief
bij te voegen!

