
OKNYGAARD SØGER 
FORMAND TIL 
ANLÆG I OMRÅDET AALBORG

www.oknygaard.dk

Bliv en del af
hele Danmarks
anlægsgartner

Hos OKNygaard søger vi en erfaren formand, som dagligt kan styre anlægs-
projekter og en bemanding på 3–8 medarbejdere samt underentreprenører. 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i kundekontakt, planlægning og mandskabsledelse 
samt sags- og økonomistyring. Det bliver også din opgave at kvalitetssikre arbejdet. 

Din hverdag bliver meget afvekslende. Du indgår i et team med andre ledere, hvor 
sparring og udvikling er i højsædet. 

Hvem er du:
•   Du har erfaring med ovenstående opgaver og du har en god økonomisk forståelse
•   Din baggrund kan være jordbrugsteknolog, konstruktør eller du kommer med
      anden relevant praktisk erfaring
•   Du er ansvarsbevidst, struktureret og servicemindet og vil levere den bedste 
      kvalitet til vores kunder
•   Du har ledelseserfaring med en ligefrem og dialogsøgende lederstil

Vi tilbyder:
•   En moderne arbejdsplads med ordnede forhold og god vækst
•   Et stærkt team af motiverede og dygtige kolleger, som lægger vægt på godt 
      samarbejde
•   Personlige og faglige udviklingsmuligheder samt frihed under ansvar
•   Løn efter kvalifikationer samt firmabil

Har du spørgsmål eller vil du gerne høre lidt mere om stillingen, er du velkommen 
til at kontakte produktionschef Dennis Worum, telefon 2362 6181.

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

I OKNygaard får du en spændende karriere i et fagligt innovativt miljø blandt nys-
gerrige og engagerede kollegaer. 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. 

Målet er enkelt. Vi vil være de bedste anlægsgartnere i Danmark. Skal du være en 
del af holdet?

Vi glæder os til at modtage dit CV og ansøgning. 
Skriv meget gerne, hvor du har set jobopslaget.

Vi vurderer ansøgningerne løbende, så send din 
ansøgning i dag, til:

dw@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”


