Vind de groen
opleiding die
bij jou past!
Ben jij op zoek naar een afwisselende baan
waarin je veel vrijheid geniet? Waarbij je
buiten samenwerkt met leuke collega’s?
En een goed salaris ontvangt? Begin dan
met de opleiding tot hovenier.
Groen is goed voor onze leefomgeving. Het
heeft een positief effect op onze gezondheid
en daar kun jij een bijdrage aan leveren. Er
komen steeds meer groene steden en ruimtes.
Niet alleen tuinen en parken maar ook in
kantoren, op daken en gevels. Bij de aanleg
en het onderhoud maak je veel gebruik van
moderne machines, gereedschappen
en digitale tools. Kortom een
baan met veel afwisselende
werkzaamheden en direct
resultaat!

• veel vrijheid
• afwisseling
• leuke collega’s
• goed salaris

Groen
opleidingen,
altijd in de buurt!
Je kunt de opleiding volgen op de manier
die bij jou past op verschillende
plekken in Nederland.

MBO-BOL

HBO

3-4 dagen leren
1-2 dagen stage

Deel- en voltijd
mogelijkheden

MBO-BBL
3-4 dagen werken
1-2 dagen leren

Avondopleiding
Deeltijd
VHG-Brancheopleiding*
*ook voor zij-instromers

Klik hier voor een opleiding bij jou in de buurt

Maak kennis met
de groensector,
de vakken van
de toekomst en
groei mee!
Deze vijf hoveniers zijn je voorgegaan en
werken iedere dag met veel plezier in het
groen. Klik op de foto’s van Gert, Roy, Guus,
Boudewijn en Joost voor hun persoonlijke
verhaal en lees waarom zij kozen voor werken
in de groensector.

Gert
Hovenier van de Toekomst
Bekijk hoe Matthijs (13) een dag
meeloopt met hovenier Gert.
Bekijk de film >

Roy
Innovatief beroep
“Toon inzet en durf te vragen. Je
moet er wel echt iets voor doen.”
Lees verder >

Guus
De voordelen van werken in het groen
“Je creëert iets unieks voor de klant en
mag dat elke dag met trots delen.”
Lees verder >

Boudewijn
Een baan voor de toekomst
“Inmiddels zijn we nu 44 jaar later
en ik werk er nog steeds!”
Lees verder >

Joost
Groen is de toekomst
“Groen wordt steeds belangrijker in onze samenleving.”
Lees verder >

Op zoek naar ander werk
en je laten omscholen
als hovenier?
Werkzaam als hovenier
en een aanvullend
diploma halen?
Dan is de VHG-Brancheopleiding (avondopleiding) iets voor jou. Deze opleiding is naast
je huidige beroep op meerdere scholen in
Nederland te volgen. Werkgevers kunnen zelfs
een subsidie aanvragen, om hun personeel een
aanvullende opleiding te laten volgen.

Wist je dat je na je opleiding direct aan
de slag kunt in de groensector? Er zijn
meer dan 17.500 vacatures.
Vacaturebank ›

Heb je nog vragen?
Bel: 085-330 77 00
Mail voor meer info

Klik hier voor de meest gestelde vragen ›

Groeien door Groen is een initiatief van:

Vakmensen

Meer informatie vind je op

groeiendoorgroen.nl
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