
OKNYGAARD SØGER 
MEDARBEJDER TIL SMÅANLÆG 
I HADERSLEV - PADBORG

www.oknygaard.dk

Bliv en del af
hele Danmarks
anlægsgartner

SPÆNDENE OPGAVER DER KRÆVER HØJ FAGLIGHED
OKNygaards sydjyske afdeling vokser, og vi har travlt med mange spændende 
anlægsopgaver. De projekter vi har i ordrebogen er spændene og faglig kræven-
de opgaver, som trapper, støttemurer, terrangregulering, og belægninger i både 
beton og eksklusive matirealer.  
Du skal være faglært eller tillært for at udfører de  krævende anlægsopgaver der 
efterspørges af de offentlige-, private- og erhvervskunder vi arbejder for. Din 
baggrund kan f.eks. være anlægsgartner, anlægsstruktør eller brolægger.

Hvem er du:
•   Du har erfaring, og har stor faglig viden om trappe-, mure- og belægningsarbejde
•   Du er ansvarsbevidst, struktureret og serviceminded
•   Du kan anvende nødvindige maskinel
•   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 gyldiogt kørekort. Det er en fordel, hvis du også har trailerkørekort.

Vi tilbyder:
•   En moderne arbejdsplads med ordnede forhold, moderne og nye maskiner og en  
      opdateret vognpark
•   Et stærkt team af motiverede og dygtige kolleger, som lægger vægt på godt 
      samarbejde
•   Personlige og faglige udviklingsmuligheder samt frihed under ansvar 
•   God løn efter kvalifikationer samt firmabil
•   Et aktivt og afvekslende job.

Tiltrædelse efter aftale. Vi forventer opstart i april/maj.  Du tilknyttes primært de 
opgaver og kunder i området mellem Haderslev og Padborg, så vi forventer at du 
er bosiddende inden for en rimelig køreafstand. Vi stiller bil til rådighed.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte driftsleder Carsten Hindbo.

OM OKNYGAARD
OKNygaard A/S er en landsdækkende anlægsgartnervirksomhed, som er leverandør 
af totalløsninger ved anlæggelse og drift af udearealer og landskaber. Du bliver en 
del af 500 medarbejdere som hver dag året rundt løser anlægs-, drift- og plejeop-
gaver i hele Danmark. 
Målet er enkelt. Vi vil være de bedste anlægsgartnere i Danmark. Skal du være en 
del af holdet?

Send os en kort ansøgning. Vi vurderer ansøgnin-
gerne løbende, så skriv gerne hurtigt til os. 

Carsten Hindbo
Driftsleder 
Telefon: 3062 0203 
chi@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”


