
Switch naar groen
Houd je van groen en werk je graag buiten? 
Maak dan de Switch naar Donker Groen! 

WAT BIEDEN WE JE:  
Praktijkrijke opleiding (MBO 2 niveau en follow up mogelijk)

• Baangarantie en volop ontwikkelmogelijkheden

• Werken bij een grote landelijke speler met duurzame koers 

• De mooiste projecten met grote variatie, zowel onderhoud als aanleg

• Het nieuwste van het nieuwste qua materieel

• Dit alles in samenwerking met het Zone.college

WIE IS DONKER GROEN?
Donker Groen is trots onderdeel van Donker Groep. Met ruim 850 groene denkers en doeners is Donker 

Groep één van de grootste groenbedrijven van Nederland. We ontwerpen, realiseren en beheren belevingen 

in het groen voor onder andere bedrijven, gemeenten, zorginstellingen, scholen en woningcorporaties.

We hebben veel aandacht voor de natuur, maar ook voor jou als mens. Hoe groot we ook zijn, we blijven qua 

karakter een klein familiebedrijf. We zijn oprecht blij als jij fluitend naar je werk gaat.

VOOR WIE?
De instroom is voor iedereen mogelijk die wil bijdragen aan een duurzame, groene leefomgeving. Deze 

Switch is daadwerkelijk een kans voor iedereen, onafhankelijk van je achtergrond. Of je nu veel werkervaring 

elders hebt , wetenschappelijk geschoold bent of een een wereldreis hebt gemaakt, je bent van harte 

welkom!



SWITCH NAAR GROEN
Leer-werktraject met baangarantie

Sollicitatieproces

 In een persoonlijk eerste gesprek leren we elkaar kennen en bekijken we samen of dit traject passend is 

voor jou. Kunnen we dit positief beantwoorden? Dan volgt een kennismaking op één van onze vestigingen.

Nog steeds enthousiast? Dan plannen we een meeloopdag in op de vestiging. Als ook deze als positief 

wordt ervaren dan heten we je van harte welkom bij Donker Groen.

Leer/werkperiode

• Je ontvangt een contract van 9 maanden ( salaris conform Hovenier CAO)

• Vrijdag is de standaard lesdag (deze wordt uitbetaald als werkdag)

•  Gedurende de werkdagen ontvang je deskundige begeleiding van onze praktijkbegeleiders (ervaren 

hoveniers)

•  Samen met je begeleider stel je een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) op voor de duur van je 

Switchtraject

• Afronding met een examen en in ontvangst nemen van je diploma

• Functieschaal 1 of 2 CAO VHG, voorts naar ontwikkeling (tussen € 1996,= en € 2387,= bruto fulltime) 

 

Wat doen we daarna?

Je bent de eerste 9 maanden positief doorlopen. We zijn wederzijds enthousiast en verlengen daarom 

graag je overeenkomst. Je komt in een team te werken op de locatie waar je ook je leer-werk periode 

hebt doorlopen. Je kunt je blijven ontwikkelen in samenwerking met onze Acadamy. 

Samenwerking met Zone.college

Zone.college verzorgt eigenzinnig, vooruitstrevend en praktijkrijk onderwijs met persoonlijke aandacht. 

Met sterke roots in het groen en ervaren praktijkdocenten zijn zij de ideale partner om dit samen met de 

Donker Groep uit te voeren. Zone.college is de grootste groene opleider van oost Nederland en werkt voor 

bedrijven door het hele land.

Praktisch

De leerperiode start uiterlijk in januari. Bij voldoende aanmelding in drie regio’s: Randstad, Zuidoost 

Nederland en noordoost Nederland. 

Aanmelden voor intake of informatie?

Gebruik het contactformulier op de pagina van Switch naar Groen op website werkenbijdonkergroep.com 

en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.   

Henri Wesselink

Teamlead Donker Academy


