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Vi tilbyder: 
• 100 kollegaer som er stolte af at skabe minde-
 værdige projekter i byer og landskaber. 
•  Et miljø hvor vi arbejder teambaseret og med fokus  
 på god projektorganisering. 
•  En fantastisk arbejdsplads - kåret til Danmarks 
 bedste 2017 - præget af en uformel omgangstone 
 og ordnede forhold.
• Et højt tempo, professionalisme og godt humør. 
•  Personlige og faglige udviklingsmuligheder samt 
 frihed under ansvar. 
•  En lønpakke der naturligvis afspejler din dybde-
 gående erfaring indenfor pleje- og vedligeholdelse.

Vi søger dig hvis: 
•  Du har ledelseserfaring og brænder for at organi- 
 sere og lede pleje- og vedligeholdelsesteams.
•  Har økonomisk forretningsforståelse, besidder et  
 godt købmandskab og tænker kommercielt.
•  Som produktionsleder er du forudseende og er altid  
 "foran" så vores projekter fremstår flotte og velplej-
 ede. Vi forventer at det er naturligt for dig som leder  
 at bidrage til at Malmos kan tage et socialt ansvar.
• Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund  
 som f.eks. have-/parkingeniør og/eller har erfaring fra 
  lignende stilling. Derudover vil det være ønskeligt  
 hvis du har et godt plantekendskab. 

•  Som person kommunikerer du godt med både byg- 
 herre, samarbejdspartnere og medarbejdere, og du  
 kan vedligeholde og opbygge langvarige samar- 
 bejdsrelationer med vores kunder. Som leder kan du  
 motivere dine medarbejderne til at yde deres bedste.  
 Du er tæt på dine folk, og er synlig i dit lederskab. Du 
 er i det hele taget bevidst om din rolle som leder af  
 andre mennesker.

Vi har domicil i Roskilde, og er derved centralt place-
ret i forhold til vores projekter - både i hovedstadsom- 
rådet og resten af Danmark. Vi fokuserer løbende på at 
opretholde en stærk ledelseskultur og et skarpt forret-
ningsmæssigt fokus. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 
Vil du vide mere? 
Kontakt produktionsdirektør Søren Jeppe Hansen på 
tlf. 40 64 82 42 eller HR Manager Jette Weinreich Olsen 
på tlf. 26 22 44 25.

Ansøgning sendes til job@malmos.as. Ansøgningerne 
vurderes løbende, tiltrædelse efter aftale. 

Vi bygger landskaber som mennesker kan leve,  lege og være i  . . .

Vi søger en ambitiøs og erfaren produktionsleder til opbygning af en ny organisering indenfor drift og ved- 
ligehold hos Malmos Landskaber Det er et selvstændigt job med mulighed for selv at kunne påvirke, hvor-
dan vi i fremtiden kan sætte nye standarder for drift og vedligeholdelse i Malmos. Udover et dygtigt leder-
skab og samarbejdsevner udadtil, skal du også være i stand til at sætte drift og vedligehold på dagsordenen 
internt - igennem etablering af godt samarbejde med resten af produktionen.

PRODUKTIONSLEDER SØGES


