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www.oknygaard.dk

Bliv en del af
hele Danmarks
anlægsgartner

ER DU TIL KLOAK, KLIMATILPASNING OG SPÆNDENDE ANLÆGSPROJEKTER?
Da vi har projekter i ordrebogen flere år frem søgerOKNygaards anlægsafdeling med-
arbejdere til opgaver på Sjælland
Vi er klar til at sparke gang i flere spændende anlægsprojekter, så der skal graves ud 
og flyttes jord. Der skal laves kloak og anlægges klimatilpasning.

Vi mangler dig, der er vant til at udføre traditionelt jord- og anlægsarbejde og som har 
erfaring med kloakarbejde og klimaprojekter. Om du har det bedst med en skovl i hån-
den eller kan lide at køre maskiner, så kontakt os og bliv en del af et fantastisk team af 
gode kolleger.

Vi forventer:
• At du er faglært eller har oplært erfaring på samme niveau
• At du kan arbejde selvstændigt – og som et godt hold
• At du er fagligt dygtig og stolt over veludført arbejde
• At du går i dybden med dit arbejde
• At du har styr på gravemaskiner og dumpere eller er en dygtig håndmand.

Vi tilbyder:
• En moderne arbejdsplads med ordnede forhold og et godt arbejdsmiljø
• Dygtige kolleger og inspirerende samarbejde
• Mulighed for personlig og faglig udvikling
• Frihed til at bestemme i det daglige arbejde
• Mulighed for firmabil.

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

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

Om OKNygaard
OKNygaard A/S er en landsdækkende velkonsolideret anlægsgartnervirksomhed, 
som er leverandør af totalløsninger ved anlæggelse og drift af udearealer og land-
skaber. Du bliver en del af næsten 500 kolleger, 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.

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 ansøgningerne løben-
de, så send din allerede i dag. 

Christina Rehder
Projektkoordinator
OKNyggard Borup
Telefon.: 2787 7411
cre@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”


