
 

VACATURE GREENKEEPER NATURE AT WORK 

Aquarella is een productiebedrijf van hydrocultuurplanten voor de interieurbeplanters alsook een 

dienstenbedrijf die plantendecoraties verhuurt en onderhoudt bij bedrijven, overheidsinstellingen 
en andere B2B-klanten.  

Het productiebedrijf werkt onder de naam van Decofora en is actief op de Europese markt.  

Het dienstenbedrijf kent de naam Nature at Work en voorziet alle toepassingen met planten en 
plantenonderhoud voor de professionele werkomgeving en dit in geheel België. Tijdens het 
eindejaar voorzien we kant-en-klare kerstdecoraties op het werk en bij onze klanten, Christmas 

at Work!  

Verder bouwen we actief een merk uit om naar de consument toe te gaan, gekend onder de 
noemer van Greenagers! Dit via live pop-ups in onze serres en een webshop in opbouw. 

We zijn op zoek naar iemand om het service team te versterken. Als 
servicetechnieker/greenkeeper ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van al het groen 
bij je klanten in je regio.  

Jouw taken: 

• Onderhoud van kamerplanten en verticale groene wanden: 

o Watergeven en verzorgen 

o Snoeien en afstoffen 

• Onderhoud en levering van bloeiende planten 

• Levering van plantendecoraties 

• Levering, decoratie en later ophaling van kerstbomen 

Jouw profiel: 

• Je woont in de regio van Brussel of in de Brusselse rand 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B 

• Je hebt gemotiveerde groene vingers en interesse in natuur en planten 

• Ervaring of opleiding in tuinonderhoud is mooi meegenomen 

• Je bent verantwoordelijk en kan zowel alleen als in team werken 

• Je bent communicatief en vlot in de omgang 

• Je bent nauwkeurig, stipt en fier over je geleverde werk 

• Je bent Nederlandstalig en bezit ook de nodige kennis van de Franse taal 

Wij bieden je: 

• Je komt terecht in een flexibel bedrijf met een goede werksfeer 

• Je krijgt een aantrekkelijk salarispakket in overeenstemming met je ervaring en 

verantwoordelijkheden: 

o Aantrekkelijke verloning 

o Hospitalisatieverzekering 

o Groepsverzekering 

o Ecocheques  

• Je krijgt een eigen bedrijfs(bestel)wagen om telkens van bij jouw thuis te starten! 

• Er wacht jou een contract met onbepaalde duur – geen weekendwerk! 

Bij interesse: 

• Stuur jouw CV en motivatie bliksemsnel naar benoit.deraedt@natureatwork.be 


