SPÆNDENDE MULIGHED!

Planteskolegartner til Johansens Planteskole
VI SØGER

Har du grønne fingre, og brænder
Overskrift
du for at arbejde med planter? Så er
du måske vores nye medarbejder.

Vi har travlt i Johansens Planteskole, og vi
søger derfor en planteskolegartner til et spændende og afvekslende job i ekspeditionen i
vores afdeling Have & Anlæg.
En alsidig hverdag
Din primære opgave bliver, i tæt samarbejde
med kollegerne i ekspeditionen, at deltage i
ordreafviklingen, så den sker på den bedste og
mest effektive måde.

Dig som person
Du er en ansvarsbevidst, engageret og i mødekommende holdspiller, der bidrager med en
positiv indstilling og et godt humør. Også når
tingene går stærkt.
Du er fleksibel og kan håndtere en hverdag
med mange afvigelser, uden at du går på kompromis med hverken præcision eller kvalitet.
Og så er du stabil, robust og har en god fysik.
Vil du med på holdet?
Du får et alsidigt job med reference til
afdelingschefen i afdelingen Have & Anlæg.

Med afsæt i dit kendskab til haveplanter deltager du i modtagelse af planter, pakning af
ordrer og vareudlevering, og du får kontakt til
både transportører, leverandører og kunder.

Vi tilbyder gode og ordnede ansættelsesforhold
og en løn, der modsvarer kravene i jobbet og
dine kvalifikationer. Og du får gode muligheder
for faglig og personlig udvikling.

Din baggrund
Du er enten faglært planteskolegartner, eller du
har opnået din viden om haveplanter på anden
vis, for eksempel fra praktisk arbejde i den
grønne branche.

Arbejdsstedet er virksomhedens adresse i
Børkop, og jobstart er hurtigst muligt.

Det vigtigste er, at du brænder for at arbejde
med planter i en sæsonpræget virksomhed.

Du søger jobbet ved at sende os dit CV
sammen med en kort ansøgning til jp@jhps.dk.
Vi behandler ansøgningerne løbende.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte Kaj Evers på tlf. 61 74 22 66 eller
Jette Post på tlf. 26 88 34 41.

