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Een job bij Talea is niet zomaar een job 
 
Talea is een jonge onderneming die kansen geeft aan mensen én natuur. Hoe? We ontwerpen en creëren 
bedrijfstuinen vol leven en kwaliteitsvol groen. De medewerkers zijn daarbij even belangrijk als de fauna en 
flora die ze verzorgen. Als spin-off van sociaal-economie organisatie De Winning zit dat in onze 
bedrijfscultuur ingebakken. Onze mensen komen immers vaak uit een doorstromingstraject bij een sociaal-
economiebedrijf en vinden bij ons een duurzame job waar ze verder kunnen groeien in wat ze doen. 
 
Wij zijn momenteel op zoek naar een 
 

PLOEGBAAS GROENAANLEG EN ONDERHOUD (M/V) | GENK 
 

Jouw functie 
 

• je bent verantwoordelijk voor de planning, organisatie en de kwaliteit van de uitgevoerde werken van 
je team. Je werkt zelf ook mee op het terrein. Je team is samengesteld uit een aantal vaste 
medewerkers en medewerkers met diverse opleidingsstatuten. 

• je legt bedrijfstuinen aan volgens plan: grondwerken, aanplantingen, plaatsen van afsluitingen, 
aanleg van gazon en bloemenweide… 

• je verzorgt ook het onderhoud van bedrijfstuinen: snoeiwerken en vellen van bomen, maaien, 
alternatieve onkruidbestrijding, scheren… 

• je staat in voor het basisonderhoud van machines  
• je hebt, tijdens de uitvoering van de werken, een adviserende rol naar je klanten toe 

 
Jouw profiel 
 

• je bent klantgericht 
• je hebt een goede technische kennis, plantenkennis en ervaring in het aanleggen en onderhouden 

van ecologische tuinen 
• je hebt bij voorkeur ervaring in leidinggeven en coaching 
• je bent in bezit van rijbewijs B (BE is een meerwaarde) 

 
Ons aanbod 
 

• een voltijds contract van onbepaalde uur 
• je werkt een 40 uren week (12 extra dagen inhaalrust) 
• verloning volgens PC 145.04 
• maaltijdcheques, gsm 
• een verantwoordelijke en afwisselende functie in een gezond bedrijf 
• mogelijkheden tot het volgen van opleidingen  
• een open en transparante bedrijfscultuur 

 
Wil je deel uitmaken van ons team? 
 
Bezorg dan je brief en CV aan jobs@dewinning.be met een duidelijke vermelding van de vacature waarvoor 
je solliciteert.  
 
Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij Marlies Merken, t. 0475 54 76 21  
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