Nyt job hos OKNygaard

Om medarbejdertrivsel, sikkert arbejdsmiljø,
faglig udvikling og efteruddannelse

- en del af

El er vores førstevalg
- det er godt for klimaet og
for din komfort

Vi har konverteret vores håndholdte
værktøj til el. De er lettere at bære
rundt på, de larmer ikke og de
afgiver færre vibrationer, så du kan
arbejde ubesværet hele dagen.
... Og så udleder vi samtidig 95% mindre
CO2 – Fedt, ikke?

Med elcykel og elværktøj sikrer vi et godt
arbejdsmiljø, mindre CO2 og en støjfri drift.
- Thomas Anderson, OKNygaard Glostrup

Arbejdsmiljø og sikkerhed på
arbejdspladsen har højeste prioritet:
•
•
•
•
•
•
•
•

ISO 45001 Arbejdsmiljøcertificeret
ISO 14001 Miljøcertificeret
Miljø- og Arbejdsmiljøchef
Faste sikkerhedsmøder på pladsen
Alt det nødvendige sikkerhedsudstyr
Fokus på gode arbejdsstillinger
Tillidsfuldt og trygt arbejdsmiljø
Nærværende ledelse

93 %
Medarbejdertilfredshed

GODE MULIGHEDER FOR
EFTERUDDANNELSE
Når du arbejder hos OKNygaard har du hele
tiden mulighed for at udvikle dine færdigheder.
Vi har mange tilpassede forløb på forskellige
niveauer, så alle kan få det bedste ud af deres
potentiale.

DET SOCIALE I FOKUS
Hvert år afholder vi flere
hyggelige arrangementer
som fx sommerfester og
julefrokost.
Vi tænker også på
familien derhjemme.
Derfor får alle
nybagte forældre
en sød OKNygaard
babypakke.

Eksempler på forløb og
efteruddannelser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Forløb for ordblinde
Elev- og mentorordning
Klimagartner
Biodiversitetsgartner
Regnvandskonsulent
Formandsuddannelse
Talentudviklingsforløb
Climate Fresk

Der er altid en OKNygaard-afdeling nær dig.
Hvis du flytter, kan du tage dit job med dig.

Hovedkontor

Aalborg
tlf: 7022 7729

Tlf: 7021 5400

info@oknygaard.dk

www.oknygaard.dk

Randers
tlf: 7022 7644
Aarhus
tlf: 8628 7688

Farum
tlf: 7022 8343

Horsens
tlf: 7022 7642
Vejle
tlf: 7020 0747

København
tlf: 7021 5400

Kolding
tlf: 7020 0747
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Odense
tlf: 7022 3832

Borup
tlf: 5753 7509
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Rødekro
tlf: 7020 0747

Tryksag
5041 0826
LaserTryk.dk

- en del af

