Engageret gartner/tekniker søges
Engageret gartner/tekniker søges
til daglig ledelse af lavendelproduktionen på
Gartneriet Tvillingegaarden
Har du lysten til at indgå i en udviklingsorienteret og kvalitetsbevidst
virksomhed med vokseværk og plads til medindflydelse, har vi måske det
rette job for dig!
På Gartneriet Tvillingegaarden ønsker vi at intensivere vores produktion
af lavendler, som vi gennem mange års ambitiøs forædling har gjort til
nogen af markedets bedste. Til at stå i spidsen for denne udvikling har vi
brug for en dygtig gartner/tekniker, som kan se sig selv i lederrollen og
indgå i et konstruktivt samarbejde med gartneriets øvrige afdelinger. På
Gartneriet Tvillingegaarden har vi i løbet af de seneste år gjort et stort
arbejde for at blive klassificeret i toppen i forhold til både plantesundhed
og miljø. Derudover praktiserer vi værdier som troværdighed, fleksibilitet
og kvalitet samt værdsætter et behageligt og rummeligt arbejdsmiljø med
en uformel omgangstone.
Dine arbejdsopgaver:
l Daglig ledelse af op til 12 medarbejdere
l Planlægning og organisering af årsforløb på vores lavendelkultur
l Ansvar for pasning af kulturen
l Administrativ opfølgning
l Samarbejde med vores forædlingsafdeling
l Samarbejde og koordinering med bl.a. vores salgsafdeling
l Indgå i vagtordning

Om dig:
l Du er uddannet gartner eller tekniker og har gerne solid praksiserfaring
l Du har gerne erfaring med ledelse eller lyst til at lede
l Kan kommunikere på engelsk
l Besidder evne og vilje til at tage ansvar, holde overblik og
”vise vejen”
l Er samarbejdsorienteret
l Arbejder struktureret og kan træffe selvstændige beslutninger
l Er energisk og besidder et godt humør
Om os:
Gartneriet Tvillingegaarden A/S er et solidt og velfunderet gartneri på
68.000 m2 væksthuse og 14 ha. frilandsareal. Gartneriet beskæftiger ca.
60 ansatte. Vores planter markedsføres under navnet ”Butterfly Garden”
og hovedkulturene er Campanula Portenschlagiana og Lavendel
Stoechas. For mere information besøg vores hjemmeside www.50015.dk

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre nærmere om stillingen, er du
velkommen til at kontakte adm. direktør Jens Ingemann Pedersen
på tlf. 20 45 49 47.
Din ansøgning skal være os i hænde senest 9/3 og sendes på
jp@50015.dk
Vi ser meget frem til at modtage netop din ansøgning

