
Totalløsninger  

OKNygaard løser opgaver for kommuner og erhvervskunder i hele
landet. Det er helt afgørende, at vores mere end 1000 kunder får en 
totalløsning, der dækker både anlæg og drift af deres udearealer. 
Vores mål er høj faglig og professionel standard fra start til slut.

Opgaver, du vil kunne stifte bekendtskab med: 

•       Nyanlæg af bl.a. skolegårde, byrum, grønne tage og 
          parkeringsarealer
•       Tilbudsgivning og licitation 
•       Tilsyn og kvalitetssikring 
•       Kontakt med rådgivere, landskabsarkitekter og bygherrer 
•       Ledelse af medarbejdere og byggeplads. 

Vi kan tilbyde dig: 

•       En afvekslende hverdag, hvor du får prøvet mange forskellige 
          opgaver 
•       God mulighed for indflydelse på egen hverdag 
•       Mulighed for at være med i reelle anlægsprojekter
•       Chancen for at prøve kræfter med klimatilpasningsprojekter
•       En arbejdsplads med engagerede kollegaer og bredt fagligt miljø 
•       En arbejdsplads, hvor trivsel, humor, engagement og respekt for  
          hinanden er vigtige værdier.
 

                    OKNygaard er landets 
                   største anlægsgartner 
             med lokal tilstedeværelse.

    Vi er over 50 engagerede medarbejdere for-
delt på 12 lokale afdelinger i hele landet.

 

                For dig betyder det, at du har flere  
             muligheder for at søge praktikplads.  
 

              For os betyder det, stordriftsfordele  
          samtidig med fordelen ved at have tæt 
              føling med lokalsamfundet og de 
                                       lokale forhold.

Kontakt

For yderligere oplysninger er du 
velkommen til at rette henvendelse til: 

Lars Funch, produktionschef
telefon: 2787 7499
mail: llf@oknygaard.dk

”Vores kerneværdier 
”God service”, ”Faglig 
stolthed” og ”Komplette 
løsninger” efterleves i 
vores daglige arbejde. 

Velkommen til OKNygaards grønne verden

ULing:
Vil du prøve kræfter med Anlæg hos 
Danmarks største anlægsgartner?

Vi tilrettelægger en praktikplads til dig, der tager højde for 
dine faglige ønsker og kompetencer.



Totalløsninger  

OKNygaard løser opgaver for kommuner og erhvervskunder i hele
landet. Det er helt afgørende, at vores mere end 1000 kunder får en 
totalløsning, der dækker både anlæg og drift af deres udearealer. 
Vores mål er høj faglig og professionel standard fra start til slut.

Driftsopgaver, du vil kunne stifte bekendtskab med: 

•       Pleje og vedligeholdelse af kommunale grønne områder/  
          parker og skove 
•       Skovning, beskæring og træfældning
•       Drift og pleje af slotsparker for Slots- og  kulturstyrelsen 
•       Drift og kundekontakt med boligforeninger, B2B kunder mm. 
•       Udarbejdelse af drifts og plejeplaner 
•       Tilbudsgivning vedr. grøn drift 
•       Tilsyn og kvalitetssikring 

Vi kan tilbyde dig: 

•       En afvekslende hverdag, med indflydelse på egne opgaver
•       Mulighed for en bred vifte af opgaver inden for grøn drift, lige fra 
          græspleje til skovning, staudebede, planteprojekter,  
          naturpleje mm. 
•       En arbejdsplads med engagerede kollegaer og bredt fagligt miljø 
•       En arbejdsplads, hvor trivsel, humor, engagement og respekt for  
          hinanden er vigtige værdier
 

                    OKNygaard er landets 
                   største anlægsgartner 
             med lokal tilstedeværelse.

    Vi er over 550 engagerede medarbejdere 
fordelt på 12 lokale afdelinger i hele landet.

 

                For dig betyder det, at du har flere  
             muligheder for at søge praktikplads.  
 

              For os betyder det, stordriftsfordele  
          samtidig med fordelen ved at have tæt 
              føling med lokalsamfundet og de 
                                       lokale forhold.

Kontakt

For yderligere oplysninger er du 
velkommen til at rette henvendelse til: 

Tue Højdal, driftsleder 
telefon: 5060 1523 
mail: thd@oknygaard.dk

”Vores kerneværdier 
”God service”, ”Faglig 
stolthed” og ”Komplette 
løsninger” efterleves i 
vores daglige arbejde. 

Velkommen til OKNygaards grønne verden

ULing og SLing:
Vil du prøve kræfter med grøn drift hos 
Danmarks største anlægsgartner?

Vi tilrettelægger en praktikplads til dig, der tager højde for 
dine faglige ønsker og kompetencer, uanset om du er ULing 
eller SLing.
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