HELE DANMARKS
ANLÆGSGARTNER
– Anlæg, drift og vintertjeneste
af dine udearealer og klimaløsninger

Hvem er OKNygaard?
Vi er din og hele Danmarks anlægsgartner.
Vi leverer totalløsninger inden for anlæg og
drift af udearealer. Så uanset om du har brug
for at få anlagt ny gågade eller klippet græsset på boligforeningens fællesarealer, så kan
vi finde en løsning, der dækker det hele.

Partnerskaber er
grundtanken i OKNygaard
Vi arbejder bevidst med partnerskaber af flere årsager:

Vi arbejder lokalt i hele landet
Vi har flere end 550 medarbejdere og 11 afdelinger i hele landet. Det giver stordriftsfordele samtidig med, at vi har føling med de lokale forhold.
Samarbejde er et must
Vi vil kendes som en god samarbejdspartner netop, fordi en åben og ærlig samarbejdskultur er med til at skabe grundlaget for gode og konstruktive resultater mellem mennesker og på tværs af organisationer og virksomheder.
Styr på kvaliteten
God service og høj kvalitet er tæt forbundet. Vi arbejder med Styret Drift og
Styret Entreprise, der er projektstyringssystemer, der skal optimerer og sikre
løbende opfølgning på tidsplaner, økonomi og faglig kvalitet.

Vi arbejder strategisk
med afsæt i 11 af
FN´s 17 verdensmål for
bæredygtig udvikling.

•

For det første er vi nysgerrige efter at vide noget om, hvordan andre brancher, faggrupper og mennesker tænker om det, vi er optaget af i fællesskab.

•

For det andet, fordi vi ved, at vi skaber bedre løsninger, når vi inddrager andre
organisationer i det, vi synes er spændende at fokusere på.

•

For det tredje, fordi vi vil være dagsordensættende for den grønne branche
inden for de fokusområder, vi har i verdensmålsregi.

Vi arbejder med fire konkrete eksempler på partnerskaber:
•

OKNygaard er i samarbejde med Jordbrugets Uddannelsescenter i gang
med at etablere et dansk videnscenter med fokus på ’urban greening’,
borgertrivsel og biodiversitet. Projektet er en del af et 4-årigt EU-udviklingsprojekt, finansieret af Erasmus+ med partnere i Tjekkiet, Rumænien, Finland, Spanien og Holland.

•

OKNyggard underviser med oplæg og workshop om samarbejde to gange
årligt på Arkitektskolen i Aarhus og underviser på Teknologisk Institut i LAR.

•

Vi har ansat branchens første udviklingschef til klimaløsninger, som
har en erfaringsbaggrund fra bl.a. Teknologisk Institut og Klimatorium
– Danmarks internationale klimacenter.

•

OKNygaard lancerer helt ny pesticidfri ukrudtsbekæmpelse til større
arealer som fx fortov og pladser. Løsningen er baseret på kogende vand
og er udviklet i samarbejde med KENT Højtryk.

Kompetencer
OKNygaard blev pr. 1. oktober 2020 en del af Europas største
anlægsgartnergruppe, idverde. Det betyder, at virksomheden
nu kan supplere med kompetencer og erfaringer fra Frankrig,
England, Holland og Tyskland, og vores medarbejdere får nye
muligheder for at uddanne og videreudvikle sig på tværs af
landegrænser.

Anlæg

Drift og vedligehold

•

Anlæg af grønne områder

•

Serviceopgaver

•

Beplantning

•

Beplantningsopgaver

•

Belægning

•

Belægningsopgaver

•

Vej og stier

•

Plantepleje

•

Kloakarbejde

•

Alge- og ukrudtsbekæmpelse

•

Grønne tage

•

Græspleje og klipning

•

Legepladser og bevægelse

•

Renholdelse af veje og stier

•

Torve og pladser

•

•

Gårdrenoveringer

Træbeskæring, topkapning og
plantning

•

Boligområder

•

•

Skoler og institutioner

Vedligehold og pleje af parker
og grønne anlæg

•

Slotte og parker

•

Vedligehold og rengøring for
landsdækkende kunder

•

Økologi og
biodiversitetsløsninger

Klimaløsninger

Vinteraktiviteter

•

Kloakløsninger

•

Glatførebekæmpelse

•

Regnvandsbassiner

•

Fejning og snerydning

•

Faskiner mv.

•

Vintervagt

•

Grønne tage

•

Forebyggende saltning

•

Grønne vægge

•

Vinterberedskab

Komplet koncept hele vejen
fra udbud til udeareal
Grønne vægge

Grønne tage

Snerydning

Inventar

Jordhåndtering

Grøn drift

Brolægning

Serviceopgaver

Biodiversitet
Beplantning

Kloakering
Plantepleje

Klimasikring

OKNygaard arbejder
lokalt i hele landet

Løser opgaver i

90 %
af landets
kommuner

1.000

Menneskelig udvikling
Kompetente medarbejdere er noget man udvikler, og vores grundtanke er at give mennesker en chance på arbejdsmarkedet. Derfor
har vi opstillet klare mål om, at baggrund ikke skal være en hindring for arbejde.

håndholdte
eldrevne maskiner

525

gns. engagerede
medarbejdere

OKNygaard arbejder med flere indsatsområder:
•

Vores elevprogram er udførligt beskrevet i vores elevprocedure. Samtidig
laver vi en kontrakt, der beskriver, hvad eleven kan forvente af OKNygaard, og hvad vi forventer af eleven. For os er det vigtigt med helt klare
retningslinjer.

•

Som noget særligt har vi en mentorordning. Alle elever har en mentor tilknyttet, der vejleder dem og sikrer det bedst mulige uddannelsesforløb.
Mentoruddannelsen er udviklet i samarbejde med TAMU. Vi har omkring
50 elever igennem uddannelsen. Samarbejdet giver et unikt indblik i, hvad
der skal til for at sikre, at eleverne får den bedst mulige start, og at deres
uddannelse bliver en succes.

•

Desuden ansætter vi medarbejdere i skånejobs og medarbejdere i jobprøvning.

•

Vi har etableret og sidder for bordenden i netværket, der mødes ca. 4 gange
årligt. Udover os deltager TAMU, Jobcenter Aarhus, JU og Phonix-Tag.
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fra skoler i
hele landet
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– Vil du med på holdet?
OKNygaard er en landsdækkende anlægsgartnervirksomhed, som er totalleverandør af udearealer og landskaber. Vi beskæftiger over 500 medarbejdere,
som anlægger og drifter udearealer for kunder, der værdsætter godt arbejde.
Du skal have viljen til at levere den bedste service og en faglig kvalitet, der
skaber det bedste produkt for kunden. Du skal kunne dit kram, du skal være
serviceminded og stolt af dit fag.
Se ledige stillinger her: www.oknygaard.dk/kontakt/job
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Tlf. 70 21 54 00
info@oknygaard.dk
www.oknygaard.dk
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Vi samarbejder
om, at anlægge
og drifter
fremtidens
grønne byrum.
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med omtanke for miljøet.
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”MÅLET ER ENKELT.
VI VIL VÆRE DE BEDSTE
ANLÆGSGARTNERE I DANMARK.”

