
A N L Æ G S G A R T N E RA N L Æ G S G A R T N E R

Vi søger 2-4 nye kollegaer til både et helt 
nyt team - og til vores nuværende teams - 
i vores produktion. Vi sætter godt kollega-
skab øverst på dagsordenen og det forven-
ter vi også, at du gør. Fagligt arbejder vi på 
et højt niveau og vi brænder for de opgaver 
vi løser.

Vi forventer, at:
• Du er faglært anlægsgartner eller har  
 4-5 års erfaring inden for branchen.

• Du er omstillingsparat og ikke bange for  
 at løse en bred vifte af opgaver. 

• Du bidrager til en god stemning på 
 arbejdspladsen.

• Du kan og vil tage ansvar, er fleksibel  
 og samarbejdsvillig. 

Du er en teamplayer og fagligt dygtig. Du er stabil og grundig.
Du kan se dig selv i en virksomhed, hvor vi er modige og altid går forrest.

Vil du vide mere? 
Kontakt HR Chef Jette Weinreich Olsen på tlf. 23 83 19 52. Vi indkalder løbende til samtale, så send 
din ansøgning og CV til job@malmos.as hurtigst muligt og senest inden den 15.oktober 2021.

Vi mangler gode folk

Vi tilbyder dig:
Ordnede forhold og en god lønpakke som af-
spejler din erfaring. Personlige og faglige ud- 
viklingsmuligheder i et miljø, der er præget 
af en uformel omgangstone og et højt tempo.

Vi arbejder teambaseret med godt humør. Vi 
er en super arbejdsplads - kåret til Danmarks 
Bedste 2017. Vi afholder sociale arrangemen-
ter flere gange om året. Vi mødes til fredags-
bar og vi arbejder ud fra princippet "Vi gør det 
sammen".

Er I et makkerpar der søger nyt job? Så 
henvend jer også meget gerne, så vi kan se 
om ikke vi skal arbejde sammen i fremtiden. 

Kan du skabe følgeskab, så har vi også 
stillingen til dig, der ønsker at arbejde som 
formand.

www.malmos.as


