
OKNYGAARD SØGER 
GRÅ/GRØN ANLÆGSGARTNER 
TIL DRIFT I RANDERS

www.oknygaard.dk

Bliv en del af
hele Danmarks
anlægsgartnerANLÆGSGARTNER med flair for både det grå og grønne

I dag skal du ud og lave glatførebekæmpelse, i morgen rette op på en terrasse i et 
haveanlæg og om et par måneder skal der anlægges nye højbede i en børnehave. 
Lyder det som en hverdag for dig? 
Vi vokser og har brug for faglærte kolleger til at løfte de mange nye opgaver i 
Randersområdet.

Vi forventer:
•   Du har erfaring med ovenstående og er ansvarsbevidst, struktureret og

 servicemindet, samt har faglig viden og er kvalitetsbevidst 
•   Du er omstillingsparat og har mod til at løse opgaver, der ikke har en løsning 

 før vi har skabt den i fællesskab 
•   Du er god til at samarbejde og har lyst til at tage ejerskab
•   Du har kørekort. Det er en fordel, hvis du også har trailerkørekort

Vi tilbyder:
•   En moderne arbejdsplads med ordnede forhold, motiverede og dygtige 

 kollegaer. Du vil indgå i et mindre team med høj faglig stolthed
•   Et aktivt og afvekslende job med masser af faglige udfordringer
•   Personlige og faglige udviklingsmuligheder samt frihed under ansvar 
•   Løn efter kvalifikationer samt firmabil

Ansøgninger vurderes løbende med sidste ansøgningsfrist den 15. marts 2018. 
Tiltrædelse efter aftale. 
Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til nedenstående.

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

Hos OKNygaard ser vi det som god kundeservice at gøre tingene lette for vores 
kunder. Derfor har vi specialiseret vores kompetencer i henholdsvis Anlæg og Drift. 
Begge forretningsområder er landsdækkende, så der vil altid være en opgave og en 
arbejdsplads i den del af landet, hvor du bor. 

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

Send din ansøgning til:

Martin Dollerup Sørensen
Driftsleder 
OKNygaard Aalborg
Telefon: 6155 7588
ms@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”


