Kollega til pleje af grønne gårdanlæg i København
Gartner med speciale i plejeteknik




Trives du med ansvar og frihed i et fællesskab, hvor man hjælper og bakker
hinanden op?
Kan du se faglige muligheder i faste plejeopgaver i grønne gårdanlæg?
Og vil du være med udvikle en drift der reducerer CO2 udledning og fremmer
biodiversitet?

Så er du måske den kollega vi søger til Stenbroens grønne team.
Arbejdsopgaverne
Teamets primære opgave er pleje af grønne fællesgårdanlæg i København.
Du får, efter en indkøringsperiode, dine egne gårde som du bliver ansvarlig for.
Teamet planlægger i høj grad selv arbejdet, så der både er dage med tæt samarbejde og
faglig sparring og dage hvor man arbejder alene.
Mange af vores kunder vil gerne gøre en positiv forskel for insekter og fugle i deres gård.
Det stiller krav til vores interesse for vilde arter, vores vilje til at afprøve nye veje i plejen og
kompetencer til at vejlede kunderne til gode løsninger.
Uden for plejesæsonen vil dine opgaver være træpleje, beplantningsopgaver, pleje af
facadebeplantning og mindre anlægsopgaver.
Forventninger til dig
I det daglige arbejde vil du have kontakt med kunder, brugere, kolleger og
samarbejdspartnere. Vi forventer derfor at du har en åben og positiv tilgang til alle slags
mennesker, er god til at samarbejde, kommunikere og til at følge op på aftaler.
Det grønne team varetager opgaverne fra el-cykler og el-bil. Du skal derfor være frisk på at
komme fra sted til sted på en lækker ladcykel.
Vi ønsker os at du:
- er faglært plejetekniker, meget gerne erfaren og selvfølgelig med lyst til faget
- trives med plejeopgaver hos faste kunder
- har interesse for naturvenlig drift
- har kørekort, gerne også til trailer
- er stabil, engageret og en god kollega
- kan strukturere dit arbejde og bevare overblikket

Arbejdspladsen
I Stenbroens får du i alt 15 skønne kolleger, der sætter faglighed, miljø og social
ansvarlighed højt. Vi tager både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø alvorligt og bruger
kræfter på at gøre vores arbejdsplads til et sted vi kan lide at være og tage del i.
Du får en arbejdsplads:
- hvor alle medarbejdere bliver hørt og værdsat
- med gode relationer og positiv omgangsform
- hvor du har indflydelse på dit arbejde og dine opgaver
- med muligheder for faglig udvikling og efteruddannelse
- med opgaver i Københavnsområdet
Arbejdstid og løn:
37 t. om ugen. Løn efter kvalifikationer, dog mindst overenskomsten mellem DAG og 3F
Læs mere om Stenbroens arbejde og værdier på hjemmesiden www.stenbroens.dk
Og se vores facebookside https://www.facebook.com/Stenbroens
Send din ansøgning til Sofie på sofie@stenbroens.dk Vi læser ansøgningerne løbende. Du
er også velkommen til at ringe og høre mere om jobbet på 35352565.

