
OKNYGAARD SØGER 
KOLLEGER TIL GRØN DRIFT
I SØNDERJYLLAND

www.oknygaard.dk

Bliv en del af
hele Danmarks
anlægsgartnerVI SØGER GRØNNE KOLLEGER TIL GRØNNE OPGAVER

Din baggrund kan både være ufaglært og faglært, da vi har en bred vifte af 
opgaver, der skal løses hos både offentlige og private erhvervskunder. Det kan 
f.eks. være vedligehold af grønne områder, græsklipning, beskæring og mindre 
anlægsprægede opgaver.

Vi forventer:
•   At du har noget praktisk erfaring. Det er en fordel, hvis du har branche kendskab
•   At du har flair for at arbejde med maskiner
•   At du selvstændigt kan tilrettelægge din arbejdsdag
•   At du er ansvars- og kvalitetsbevidst og sætter en ære i veludført arbejde
•   At du går de ekstra skridt for vores kunder  
•   At du har gyldigt kørekort og det er en fordel, hvis du også har trailerkort

Vi tilbyder:
•   En moderne arbejdsplads med ordnede forhold, moderne og nye maskiner og en                       
     opdateret vognpark
•   Et stærkt team af dygtige kolleger som lægger vægt på godt samarbejde
•   Frihed til at bestemme i det daglige arbejde
•   Mulighed for personlig og faglige udvikling
•   Et aktivt og afvekslende job

Løn efter kvalifikationer. Du bliver tilknyttet opgaver og kunder i Sønderjylland.
Ansøgninger vurderes løbende. Start i løbet af foråret efter nærmere aftale.

Har du spørgsmål eller vil du gerne høre lidt mere om stillingen, er du velkommen 
til at kontakte driftsleder Alex Jørgensen, tlf. 4056 5178.

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 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 os en kort ansøgning og skriv meget gerne, 
hvor du har set jobopslaget.

Erik Enggaard Larsen
Afdelingschef Drift
OKNygaard Vejle
E-mail: el@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”


