
OKNYGAARD SØGER 
GARTNER 
TIL FARUM

www.oknygaard.dk

Bliv en del af
hele Danmarks
anlægsgartner

GARTNER
Vi søger faglærte gartnere til vores afdeling i Farum. Vi opererer i hele Nord-
sjælland og københavnsområdet og udfører alle former for gartnerarbejde.  Det 
gælder også glatførebekæmpelse og snerydning. Vi har kunden i fokus og leverer 
et højt serviceniveau.

Vi forventer:
•   At du er faglært gartner eller anlægsgartner
•   At du kan arbejde selvstændigt
•   At du er stolt over veludført arbejde 
•   At du går de ekstra skridt for vores kunder  

Vi tilbyder:
•   En moderne arbejdsplads med ordnede forhold, moderne og nye maskiner og en                       
     opdateret vognpark
•   Et stærkt team af dygtige kollegaer som lægger vægt på godt samarbejde
•   Mulighed for personlig og faglige udvikling
•   Indflydelse på det daglige arbejde og frihed under ansvar

Løn efter kvalifikationer.
Ansøgninger vurderes løbende. Start snarest muligt eller efter aftale. 

Har du spørgsmål eller vil du gerne høre lidt mere om stillingen, er du velkommen 
til at kontakte Martin Pierchnik.

OM OKNYGAARD
OKNygaard A/S er en landsdækkende anlægsgartnervirksomhed, som er leverandør 
af totalløsninger ved anlæggelse og drift af udearealer og landskaber. Vi beskæftiger 
næsten 500 medarbejdere. Du bliver en del af en virksomhed, som hver eneste dag 
året rundt løser anlægs-, drift- og plejeopgaver i hele Danmark. 

Vi tilbyder dig et aktivt og afvekslende job med masser af faglige udfordringer. Vi 
ser det som god kundeservice at gøre tingene lette for vores kunder. 

Skal du være en del af holdet?

Målet er enkelt. Vi vil være de bedste anlægsgartnere i Danmark. 

Send din ansøgning til:

Martin L. Piechnik
Driftsleder 
OKNyggard Farum
Telefon.:  5060 1510
mlp@oknygaard.dk

Vi glæder 
os til at høre

fra dig!

Følg os på facebook og få nyhedsopdateringer 
samt information om fremtidige ledige stillinger.

“Det, der er vigtigt for vores 
kunder, er vigtigt for os”


