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Welk werk wilt u gaan doen?
Vakbekwaam hovenier.
Waarom bent u hier goed in?
Ik heb de opleiding voor hovenier gedaan en ben daarna bij verschillende werkgevers gaan werken.
Inmiddels heb ik meer dan 15 jaar ervaring als all-round hovenier zowel in de aanleg als in onderhoud van
tuinen. Van kleins af aan ben ik al in de tuin te vinden en daardoor was het geen verrassing dat ik deze richting
ging kiezen.
Voor familie heb ik zelfstandig de tuin aangelegd: De tuin ontworpen op papier en ook de aanleg van de tuin.
Deze tuin bevat: Larixhouten schutting, vlonder, 60x60 tegels, 30x40 tegels, linea-pallisaden, vijver, split en
beplanting. De 3D vijver uit folie is speciaal voor de ongebruikelijke vijver gemaakt door een specialist.

Mijn profiel
Erik Sol is een ervaren hovenier.
Opgeleid als Tuinbouw medewerker en gerelateerde werkzaamheden en daarna de Hoveniersopleiding.
Door ervaring uitgegroeid tot een all-round hovenier met groene vingers. Betrokken en klantgericht.
Betrokken bij het gehele proces: van idee ontwikkeling tot executie.
Een teamspeler die een motiverende, adviserende en uitvoerende rol aanneemt. Enthousiast en
creatief.
Hard werkend en altijd kritisch. Gedreven en to the point.

Relevante werkervaring
Flexsave uitzendbureau BV
Medewerker Hovenier
mei 2015 – maart 2017
Aanleg van tuinen, Beplanting, Bestrating, Tuinhuisjes, Vlonders,
Tuinafscheidingen: schutting, hekwerk
Onderhoud: grasmaaien, schoffelen, snoeien, snoeien van hagen.
Haan Personeelsdiensten B.V.
Medewerker Hovenier
mei 2002 - dec 2011
Werkzaamheden:
Aanleg van tuinen, Beplanting, Bestrating, Beschoeiing, Riolering, Tuinhuisjes, Vlonders,
Tuinafscheidingen: schutting, hekwerk, wilgentenen afscheiding
Onderhoud: grasmaaien, schoffelen, snoeien, snoeien van hagen.
Chrysantenteelt

Medewerker chrysantenteelt
sep 1996 - sep 1998
Oogsen van de bloemen, knoppen, planten, grond ontsmetten door middel van stomen.

Opleidingen, diploma's en certificaten
•

•

•

•

•

Basisveiligheid VCA
Cursus
Succesvol afgerond
2008
Cursus Chrysant
Cursus
Cursus voor medewerkers in de chrysantenteelt over de groei en bloei van bloemen met name de
chrysant.
Succesvol afgerond
1999
Plantenteelt
Beroepsonderwijs (MBO)
Succesvol afgerond
1998
Medewerker Hovenier
Beroepsonderwijs (MBO)
Succesvol afgerond
1996
Groenvoorziening
VMBO
Succesvol afgerond
1994

Referenties, hobby's en interesses
Fotografie
Fotografie is voor mij datgene vastleggen wat ik niet in woorden kan uitleggen. Mijn onderwerpen zijn vooral
natuur en tuinen, bloemen, planten en dieren. De laatste tijd komen er ook wel eens mensen op de foto.

Overige
Mijn CV is ook online te vinden en te downloaden op mijn website: http://www.eriksol.nl.

