Dygtige anlægsgartnere til plante og små opgaver i Horsens
Reference:YSI141

Brænder du for at kunne sætte dit præg på arbejdsdagen, veludført arbejde, glade kunder og en spændende
hverdag? Så er det lige dig, vi søger.
Vi er i fuld gang med at planlægge den kommende sæson. Vi mangler dygtige anlægsgartnere til, at dække vores kunder i Horsens området.
Vi har mange spændende plante og små projekter i ordrebogen. Du skal derfor tage ejerskab over opgaverne og være fagligt kreativ. Samtidig er
sammenhold og samarbejde vores vigtigste arbejdsredskaber, så du skal være en god teamspiller.
Kvalitet er helt afgørende og vores kunder forventer, at få den bedste service og det bedste produkt uanset opgavens størrelse. Derfor er det vigtigt, at
du har øje for detaljen og vil være med til at give kunderne en god oplevelse.

Om dig:
Du er uddannet anlægsgartner eller erfaring
Du er ansvarsbevidst, struktureret og servicemindet
Du er god til at samarbejde og har lyst til at tage ejerskab
Du har altid kvalitet og service for øje og går de ekstra skridt for vores kunder
Du har kørekort og gerne trailerkort.
Vi tilbyder:
En moderne arbejdsplads med ordnede forhold
Et stærkt team af motiverede og dygtige kolleger som lægger vægt på godt samarbejde og højt humør
Mulighed for personlig og faglig udvikling samt frihed under ansvar
En alsidig kundegruppe.

Løn efter kvalifikationer. Ansøgningerne vurderes løbende.
Tiltrædelse snarest.
Har du spørgsmål eller vil du gerne høre lidt mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Martin Kaehne på tlf.: 50 60 15 33

Organisationsbeskrivelse
OKNygaard – hele Danmarks anlægsgartner og klimaentreprenør
Vores ambition er klar – vi vil være anerkendt som Danmarks førende anlægsgartner og klimaentreprenør både lokalt og landsdækkende. Vi har
hovedkontor i Aarhus og 10 afdelinger fordelt over hele Danmark. Det giver os mulighed for at arbejde for både store landsdækkende og mindre lokale
kunder. I højsæsonen er flere end 600 anlægsgartnere og klimaspecialister klar til at løse kundernes opgaver.
OKNygaard er kendt for god service, faglig stolthed og komplette løsninger. Vi sætter en ære i en velstyret proces med god dialog og grundig
kvalitetssikring – når vi udfører drift og vedligeholdelse, når vi løser anlægsopgaver, når vi leverer klimasikring eller skaber nye biodiverse grønne
byrum.
Som en del af Europas største anlægsgartnergruppe, idverde, kan vi trække på kompetencer og erfaringer fra flere lande og vores medarbejdere får
nye muligheder for at uddanne og videreudvikle sig på tværs af landegrænser.
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