
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUNSTGRAS SPECIALISTEN 
 
 
 
 
 
 

ONDERHOUDSSPECIALIST 
KUNSTGRASVELDEN (M/V) 
Ben jij graag buiten? Vind je het geweldig om op een tractor te rijden 
en maak je graag een praatje met vrijwilligers? Dan ben jij de persoon 
die we zoeken. 

 
Voor de functie van kunstgras specialist onderhoud, zijn wij op zoek 
naar een leuke collega die ons team komt versterken. Ervaring is 
natuurlijk altijd welkom maar het is geen dealbreaker als je het niet 
hebt. Wij zijn opzoek naar: 

 
• Iemand die praktisch is ingesteld en graag met zijn handen werkt. 
• Je geniet ervan om buiten te zijn en op wisselende locaties je 

werkzaamheden kan/mag uitvoeren. 
• Vroeg uit de veren en soms ook laat thuis, maar alle uren worden 

gecompenseerd. 
• Zelfstandigheid en flexibiliteit. Omdat we veel vaste klanten hebben 

mag je heel veel zelf plannen, maar het kan ook voorkomen dat er 
Ad-hoc een veld hersteld moet worden omdat de dag erna er een 
belangrijke voetbalwedstrijd gespeeld moet worden. 

 
Wat bieden wij?! 
• Gratis kunstgras voor in je tuin���� 
• Een passend salaris bij de werkzaamheden die je gaat uitvoeren. 
• Je eigen bestickerde werk bus met aanhanger om je materieel mee 

te nemen. 
• Met de juiste inzet en mentaliteit kan je binnen CSC onderhoud 

ervaring op doen met de verschillen de takken van onderhoud. 
 

Oh ja, heb je nog geen rijbewijs ��������? Wij gaan je hiermee helpen. 

 
INTERESSE 
& INFORMATIE 
CSC Onderhoud is een 
zelfstandig onderdeel van 
TenCate Grass Groep en 
marktleider in Nederland op het 
gebied van het onderhouden & 
herstellen van kunstgrasvelden. 
Wij hebben een hecht team van 
7 onderhoudsspecialisten die 
samen meer dan 600 velden 
onderhouden en herstellen, 
zodat de eindgebruikers altijd 
kunnen sporten. 

 
 

BELLEN 
& MAILEN 

Voor meer informatie neem 
contact op met Bart van der Wolf, 
06-57505048 of 036-5489320, 
of stuur direct je CV naar 
b.vanderwolf@csconderhoud.nl 
of j.geres@csconderhoud.nl 

 
Bezoekadres: Online: info@cscsport.nl 

cscsport.nl 
CSC Sport Zeewolde • Marconiweg 31 3899 BR Zeewolde • T: 036 54 89 320 
CSC Sport Den Bosch • De Grote Beer 49 5215 MR Den Bosch • T: 073 69 10 816 
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