Anlægsgartner
Bo42 søger en anlægsgartner til tiltrædelse snarest muligt.
Vi tilbyder en spændende og afvekslende hverdag med alsidige opgaver og plads i et godt team med engagerede
kollegaer. Du vil blive en del af vores driftsteam og referere til driftschefen.
Dine primære arbejdsopgaver vil være:
• Ren- og vedligeholdelse af boligorganisationens udearealer
• Opsyn med fællesarealer
• Servicering af maskiner som bruges i de daglige
• Etablering af mindre anlæg, såvel grå som grønne anlægsopgaver
• Glatførebekæmpelse og snerydning
• Beboerservice i mindre omfang, herunder småreparationer
Dit arbejde foregår primært ude i vores boligområder i Rønne og Svaneke. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge.
Du må forvente at der kan forekomme arbejde uden for normal arbejdstid i forbindelse med udkald til
glatførebekæmpelse og snerydning.
Vi har et godt arbejdsmiljø med fri omgangstone og en god dialog. Samtidig er vi en arbejdsplads, hvor du har frihed
til at handle og tage ansvar. Vi lægger vægt på udvikling og tilbyder dig en stilling, hvor du kan styrke dine
kompetencer.
Attraktive løn - og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Personprofil
• Du er uddannet anlægsgartner, gartner eller har lignende faglig baggrund fra tilsvarende job i den
almene boligsektor
• Du er serviceminded, venlig og imødekommende over for alle beboergrupper
• Du har erfaring med pleje af planter og grønne arealer uden brug af kemikalier
• Du kan arbejde selvstændigt såvel som i teams
• Du har kørekort til personbil og trailerkort, og er vant til at arbejde med maskiner
• Du taler, skriver og forstår dansk

Hvis du er interesseret
Send din ansøgning sammen med CV og kopi af eksamensbevis til Bo42, job@bo42.dk senest 16. maj 2022.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Ebbe Frank på telefon 5695 1942 eller
mail: job@bo42.dk
Bo42 er med 1.200 boliger den største almene boligorganisation på Bornholm.
Vi er 16 medarbejdere fordelt med 6 i administrationen og 10 på ejendomskontoret.
Se mere på www.bo42.dk

