Medarbejdende formand til drift hos Tolstrup Anlægsgartner
Tolstrup Anlægsgartner søger en passioneret formand indenfor grøn pleje på Fyn.
Opgaver vil bestå i alt lige fra kontakt med eksisterende og nye kunder, daglig ledelse af eget team,
koordinering og udførelse af daglige arbejdsopgaver.
Der vil i dagligdagen være stor sparring og kontakt med entrepriseledere, men udførelsen og den
daglige ledelse af teamet står du selv for.
Vi søger en person, som ønsker vokse i takt med virksomhedens udvikling og som vil gå foran. Vi
vægter ambitioner og engagement højere end erfaring.
Jobbeskrivelse
•
•
•
•
•

Du kommer til at stå i spidsen for et samlet team på 4-8 mand, som leverer kvalitetsløsninger
inden for pleje og vedligeholdelse af grønne områder til kommuner, forsyningsselskaber,
boligforeninger, B2B kunder.
Tilknytning af sekretær – Dermed fuld fokus på servicering af kunder og daglig ledelse det
gartnerteam
Planlægning og udførelse af ad-hoc-opgaver.
Når der er tid til det, giver en hånd med på den udførende del.
Vintertjeneste/vintervagt

Den rigtige profil kunne være
•
•
•
•
•

Jodbrugsteknolog, videregående uddannelser indenfor jordbrug, landbrug eller lignende
Det anses for positivt med erfaring indenfor landbrug
Erfaring inden for faget, gerne med flair for IT, ledelse og planlægning.
Stærk personlighed, med gode evner inden for kommunikation.
Kan holde hovedet koldt i presset situationer og ikke bange for at gå foran.

Vi tilbyder
•
•
•
•
•
•

En arbejdsplads med ordnede forhold, hvor der ikke er langt fra tanke til handling.
Sætte sit eget præg på hverdagen – herunder ansættelse af medarbejdere, udvikling af interne
arbejdsgange, samt planlægning.
En digital arbejdsplads, hvor fortsat udvikling af digitale processor er i fokus.
Løn efter kvalifikation.
Firmabil og it-pakke.
Sundhedsordning

Tolstrup Anlægsgartner
Vi er en anlægsgartnervirksomhed i stor vækst, hvormed der vil være gode muligheder for selv at
udvikle sine kompetencer i takt med virksomhedens. Mulighederne for karriere er store.
Tolstrup Anlægsgartner består af 40-45 top motiverede medarbejdere fordelt i Østjylland,
Trekantområdet og på hele Fyn.
Er du den oplagte person til jobbet, så tøv ikke med at kontakte Peter på 24608663, eller send en
mail/ansøgning til Pl@tolstrupanlaeg.dk
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