
Als Junior-Calculator werk je intensief samen met 
het hoofd Bedrijfsbureau. Jij bent gedreven en wil graag alle 
aspecten van het calculeren verder ontwikkelen. 
De diversiteit aan projecten, vaak met duurzame en innovatieve 
elementen, vind je een uitdaging. 
Herken jij je hierin? Dan zijn wij per direct op zoek naar jou als:

Junior-Calculator
voor 32 – 40 uur per week bij Hoek Hoveniers – standplaats Voorhout (ZH). 
  
Functie vereisten
Jij bent/hebt:
- afgestudeerd aan een relevante HBO opleiding of bent bereid deze opleiding te  
 volgen (4 dagen werken in combinatie met 1 dag onderwijs)
- analytisch sterk
- zelfstandig en ondernemend
- leergierig
- rekenvaardig
- �exibele inzet: handen uit de mouwen, geen 9-tot-5 mentaliteit
- in bezit van rijbewijs B
- IT vaardig

Ons aanbod
Je opereert onder en werkt nauw samen met het Hoofd Bedrijfsbureau en 
Senior Medewerker Bedrijfsbureau. Je standplaats is Voorhout. 

Verder bieden we jou:
- een jaarcontract (doel een overeenkomst voor onbepaalde tijd)
- een maandsalaris passend bij jouw achtergrond en werkervaring
- ruimte voor zelfontplooiing: deelname aan diverse cursussen en workshops
- een smartphone 
- volop doorgroeimogelijkheden voor de toekomst

Zie jij jezelf als onze Junior -Calculator? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV 
naar personeelszaken@hoekhoveniers.nl. 
Voor nadere informatie kun je naar dit adres mailen of bellen met 0252 210256. 
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gezocht: 
Junior
Calculator

hoekhoveniers.nl

Hoek Hoveniers is al decennia lang – in 2018 bestaat de organisatie 75 jaar - een toonaangevend hoveniers- en 
groenvoorzieningsbedrijf met vestigingen in Voorhout (Zuid-Holland) en Ursem (Noord-Holland).  Ons bedrijf kent een gezonde 

groei en staat voor een open cultuur en een goede werksfeer. Met een gedreven team professionals (70 Fte) realiseren en onderhouden 
wij vanuit passie, expertise en ervaring bijzondere projecten op het gebied van boomverzorging, landschapsontwikkeling, openbaar 
groen, sport & recreatie, groen in de werk- en zorgomgeving en particuliere tuinaanleg. Innovatie, duurzame toekomst, co-creatie en 

maatschappelijke betrokkenheid zijn daarbij kernwaarden in de dagelijkse bedrijfsvoering. Op die wijze draagt Hoek Hoveniers vol 
overtuiging bij aan een duurzame en vitale leefomgeving.
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