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Vi sælger
GODE

oplevelser

Vi har travlt med en masse spændende projekter, derfor søger vi en faglært 
og ambitiøs anlægsgartner, der er initiativrig og har lederpotentiale.  
Fra basen i Tønder og hos kunden er du med til at skabe flotte og unikke 
udendørsarealer.

Fra planlægning til eksekvering
Dit arbejde kommer både til at foregå to dage om ugen inde på kontoret i Tønder  
og tre dage ude hos kunden. Det vil sige, at du bliver en del af hele  
processen fra planlægning til udførelsen af opgaven.

Dine opgaver varierer. Blandt andet går din dag på kontoret med kundebesøg, 
regne tilbud, planlægge fremtidige opgaver samt hjælpe med at understøtte 
effektiv kundebetjening. Ude hos kunden går din dag blandt andet med  
etablering og vedligeholdelse af grønne områder, haveanlægning og  
belægning.

Du arbejder selvstændigt eller i teams – og for den rette person er der 
mulighed for at få ansvaret for dit eget team på tre personer. 

Hvem er du?
Er du faglært anlægsgartner, eller har du nogle af disse  
kvalifikationer, er det et plus:

• Erfaring med de fleste opgaver indenfor gartnerfaget  
samt brolægning

• Kan lave tilbudsberegning og koordinere opgaver

• Kan arbejde selvstændigt og i teams

• Kan planlægge og strukturere din egen hverdag

• Erfaring med ledelse eller lyst til en lederrolle

Som person er du klar til at gå den ekstra mil for at hjælpe både 
vores kunder og dine kolleger. Du trives med at være udendørs 
og har lyst til en udfordrende hverdag med mange bolde i luften. 
Samtidig er du kvalitetsbevidst og tager ansvar for, at arbejdet 
bliver løst til fuld tilfredshed for alle involverede.

Vi tilbyder 
En fuldtidsstilling, hvor du kommer til at arbejde i et  
godt arbejdsmiljø, hvor vi vægter din personlige og faglige 
udvikling – det du ikke kan nu, kan du altid lære. Lønnen 
fastsættes efter dine faglige kvalifikationer og den  
gældende overenskomst.

Er du interesseret? 
Hvis jobbet som gartner hos Kjelkvist A/S lyder  
som noget for dig, så send din ansøgning og CV til  
Dorthe Pedersen på mail: dp@kjelkvist.com. Du er 
også velkommen til at ringe og høre mere på telefon 
+45 51153660.

Kjelkvist A/S søger faglært  
anlægsgartner med ambitioner
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