Servicegartner til planteservice Vejle/Billund
Kundeorienteret og kvalitetsbevidst person
Vil du være med til at sikre, at DK Planteservice leverer den bedste kundeservice til industrien, offentlige kontorer og servicevirksomheder? Vil du være en del af en virksomhed i en rivende udvikling? Så er stillingen som servicegartner måske dit næste job.
Vi søger en servicegartner ca. 30-37 timer ugentligt til servicering af vore kunder i Sydjylland især omkring Vejle og Billund. Dine
primære opgaver vil være vedligeholdelse af kundernes indendørsbeplantning.
DK Planteservice er en servicevirksomhed, der er landsdækkende anerkendt for kundetilpassede løsninger med fokus på kvalitet
og design – derfor er det vigtigt, at du er venlig og imødekommende over for både kunder og kolleger. Du får reference til teamlederen og vil i øvrigt indgå i et stort team af dygtige medarbejdere. Vi søger én, der brænder for at skabe en kundeoplevelse
udover det sædvanlige.
Arbejdsopgaver:


Vanding og gødning



Beskæring



Soignering



Omplantning

Vores forventning til dig:


Det vil være en fordel, hvis du kender lidt til planter og blomster generelt



Du har let ved at tale med mennesker, er udadvendt og smilende som person



Du arbejder meget selvstændigt



Du taler og skriver flydende dansk



Du har kørekort (Kategori B)



Du kan fremvise straffeattest

Vi tilbyder dig:


Et alsidigt og selvstændigt job



Gulplade firmabil



Fleksible arbejdstider



Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund for
servicemedarbejdere i indendørsbeplantningsfirmaer



En arbejdsplads med ordnede forhold med fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel

Lyder det som noget for dig så ring til Poul Rendbæk 5091 9202 eller send os din ansøgning samt CV på e-mail:
de@dkplanteservice.dk og skriv ”servicegartner” i emnefeltet.
Vi indkalder løbende til samtaler, så send din ansøgning hurtigst muligt, og det er en fordel, hvis du kan tiltræde stillingen snarest. Opslaget bliver taget ned, når vi har fundet den rette kandidat.
Ansøgningsfrist: 11.01.2019.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
DK Planteservice er en mangfoldig virksomhed, hvis medarbejdere forenes af fælles værdier om at være: ærlige, værdiskabende,
ansvarlige og kvalitetsbevidste. Vi opfordrer derfor alle til at søge- uanset etnisk baggrund, køn, alder, handicap eller religion.
Se mere på: https://www.dkplanteservice.dk

