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Mijn gegevens

Naam Erik Sol
Geslacht Man
Geboortedatum 2 maart 1977
Geboorteplaats Drouwenermond
E-mail info@eriksol.nl
Tel. mobiel 06 31568542
Adres Verlengde Berkenlaan 11

9663 GC Nieuwe Pekela
Rijbewijs B, BE

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 en een uitgebreide machine kennis. 
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

Dok-4 uitzendbureau
Medewerker Hovenier
maart 2018 – september 2022

Aanleg van tuinen, Bestrating,  Vlonders, Kunstgras
Tuinafscheidingen: schutting, hekwerk
Onderhoud: grasmaaien, schoffelen, snoeien, snoeien van hagen, struiken en bomen.

Flexsave uitzendbureau BV
Medewerker Hovenier
mei 2015 – maart 2018

Aanleg van tuinen, Beplanting, Bestrating,  Tuinhuisjes, Vlonders,
Tuinafscheidingen: schutting, hekwerk
Onderhoud: grasmaaien, schoffelen, snoeien, snoeien van hagen.

Verschillende werkzaamheden
Verschillende werkzaamheden verricht
januari 2012 – mei 2015

Werkzaamheden o.a. hovenier, groenvoorziening, bouw, itc

Haan Personeelsdiensten B.V.
Medewerker Hovenier
mei 2002 - december 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
september 1996 - september 1998

Oogsten van de bloemen, knoppen, planten, grond ontsmetten door middel van stomen.

Machinekennis
 

Graafmachines: minikraan 800kg, graafmachine 1200 kg, en grote rupskraan
Shovels: minishovel, kniklader, shovel (groot)
Dumpers: Rupsdumper, Terex dumper (met draai-/kiepbak)
Overige: Bosmaaier, heggenschaar, kettingzaag, bladblazer, steenzaag (elektrisch), steenzaag (benzine), 
(elektrisch)  handgereedschap…

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

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. Foto’s van mensen, voornamelijk portretfotografie, is een 
nieuwe ontdekking en geeft veel voldoening.

Dierenweide
Als vrijwilliger bij de Dierenweide Nieuwe Pekela, ben ik actief met het bij houden van de website.

Design
Hobbymatig ben ik redelijk actief met computer en op internet en ik vind het leuk om zo nu en dan een 
filmpje, muziek of website te maken.


