
 

 

Missie  
GostaR zorgt voor de ultieme buitenbeleving dankzij duurzame en ecologische 
tuinoplossingen. In samenwerking met de natuur realiseren we glasheldere, 
biologische zwemvijvers voor meerwaardezoekers.  

Visie  
GostaR creëert duurzame tuinoplossingen via een klantgerichte, transparante aanpak. Met respect voor het 
klimaat en een focus op ecologie, wordt uw zwemvijver op maat gecreëerd en kan u levenslang genieten van 
100% glashelder water.  
GostaR is er voor genotszoekers die op zoek zijn naar de ultieme buitenbeleving. We leveren, volledig ontzorgd 
dankzij onze keuze voor topkwaliteit, een geïntegreerde oplossing om optimaal te ‘vijveren’. Van hedendaagse 
luxe tot volledige integratie in het natuurlijke landschap. Wij zijn gepassioneerd en gedreven om uw dromen te 
realiseren en uw visie werkelijkheid te maken.  
GostaR is een familiebedrijf en hecht daarom enorm veel belang aan een complete dienstverlening. Met een 
persoonlijke, full-service aanpak staan wij garant voor kwalitatieve en duurzame realisaties waar we uw 
verwachtingen en wensen perfect op elkaar afstemmen. Kiezen voor GostaR is niet alleen kiezen voor het 
ultieme genot in de tuin, maar ook samen werken aan een beter klimaat. 

Kernwaarden  

klantbeleving 
We dragen beleving hoog in het vaandel. In het gehele proces van ontwerp tot oplevering stellen we de 
klant centraal. We creëren meerwaarde door onze klantgerichte manier van werken, zodat onze klanten zich 
verbonden voelen met de oplossingen en werknemers van GostaR.  
Respectvol 
Respect ontvangen door respect te geven, dat is waar het om draait in onze community. We versterken 
werknemers en klanten in ieders kracht en waarderen ieders eigenheid. We zijn hoffelijk & integer. We 
spreken verwachtingen uit en zijn betrouwbaar als business partner. We communiceren beleefd en open, 
dringen ons niet op, noch zoeken we omwegen naar het beste resultaat. Met concreet advies en directe 
antwoorden spelen we in op de vragen van onze klanten.  
transparantie 
Ons stokpaardje is transparantie. Wij zijn duidelijk in onze communicatie en eerlijk in de omgang. Klanten 
weten wat ze van ons kunnen verwachten. We zijn helder in onze adviezen, onze oplossingen, en correct in 
het naleven van gemaakte afspraken.  
ecologisch 
Een duurzame dienstverlening staat centraal bij GostaR. Onze medewerkers werken op een ecologisch 
verantwoorde manier en worden ondersteund om hun ecologische voetafdruk te beperken. We streven naar 
een zo laag mogelijke impact op de omgeving. Met onze vijvers genieten klanten van 100% glashelder 
water in harmonie met de natuur.  

Job fierheid 
We kiezen steeds voor kwaliteit en nemen onze verantwoordelijkheid in uitvoering en opvolging, hierdoor zijn 
onze teams en ontwerpers rechtstreeks verantwoordelijk voor het geleverde resultaat en kunnen we met trots 
ons projecten opleveren. 
Groei 

Wij investeren continu in de groei van onze werknemers. Door de mogelijkheid te bieden om zich 
regelmatig bij de scholen, groeien ze in hun rol en staat GostaR naar klanten toe garant voor het delen van 
kennis en expertise. Wij beogen een hechte relatie tussen onze werknemers en klanten, waarin 
zelfontwikkeling en bewustzijn omtrent het klimaat centraal staat.  



 

 

Onze missie: 
mensen thuis laten genieten van glashelder biologisch water in 
bestaande of nieuwe tuin. 

Na-service medewerker 
De klant on site informeren en assisteren met het onderhouden 
van biologische zwemvijver projecten 

 Samen met je collega's sta je in voor het onderhoud van 
zwemvijvers waar de zwemmer centraal staan. 

 Je voert wateranalyses uit en optimaliseert deze met 
uitsluitend biologische producten. 

 Je voert kleine herstellingswerken uit. 
 Je maakt handig gebruik van een digitaal systeem voor het opvolgen van onze 

projecten. 
 Je draagt zorg voor je vaste voertuig en persoonlijk materiaal. 
 Je wordt opgeleid via een actief peterschap naar een expert in 

waterbehandeling. 
 In de rustige momenten ondersteun je het projectteam in de realisatie van 

zwemvijverprojecten. 

Profiel 

 Je hebt een passie voor natuur en het buiten zijn. 
 Je hebt people skills en communiceert duidelijk. 
 Je bent ordelijk en houd van een efficiënte werksfeer 
 Je levert graag fijn en precies werk af en houd rekening met de wensen van 

de klant. 
 Je vind een goede sfeer belangrijk 
 Je hebt een rijbewijs B (BE) 

Job gerelateerde competenties 

(alle competenties moeten niet aanwezig zijn, via interne opleidingen worden deze aangeleerd) 

 Kennis van waterwaarden 
 Vijveronderhoud(stofzuigen, schrobben, filterspoelen) 
 Kennis van leidingwerk en filtertechnieken 
 Tuinonderhoud (snoeien, onderhoud gazon) 
 (kennis van elektrische installaties) 



 

 

Persoonsgebonden competenties 

 Oog voor detail  
 Orde en netheid 
 Beleefd en verzorgd uiterlijk 
 Constructieve houding ‘’a can do attitude’’ 
 Klantgerichtheid 
 Zelfstandig werken 
 Leergierig en kritische kijk op de uitvoering 
 Gebruik van tablet  

Wat hebben we je te bieden? 
 verloning naar verantwoordelijkheid, kunnen en ervaring 
 Stabiel loonpakket ook in de wintermaanden via Bis 20 model 
 Doorgroei mogelijkheden 
 Motiverende bedrijfscultuur die gericht is groei en kwaliteit 
 Financieel gezond bedrijf met groei ambities 
 Interne en externe opleidingen 
 Op regelmatige basis teambuilding 
 Personeelskorting 
 Flexibel vakantieregeling 
 (firmawagen voor teamleaders) 
 Gebruik personeelsruimte (sauna, zwemvijver, enz…) 

Heb je zin in een uitdaging? 
ben je graag in de buitenlucht? 
maak je graag mooie dingen in teamverband? 
Wil je graag mensen gelukkig maken met een biologische zwemvijver? 
 
Join the team en duik mee in het seizoen, wij hebben er alvast zin in! 

  


