SJÆLDEN OG SPÆNDENDE MULIGHED!

Produktionschef til planteproduktion i Johansens Planteskole
Formår
VI SØGERdu at holde det store overblik og sam tidig tænke fremad, når det kommer til plan lægning og udførelse af den daglig drift? Og vil
du være en del af en grøn virksomhed i vækst
med et uformelt arbejdsmiljø med rø dder i
viden? Så er du måske vores nye produktions chef i Johansens Planteskole !

Overskrift

Johansens Planteskole, der er en af landets førende
handels- og produktionsplanteskoler på B-t-B-markedet, er i
en spændende udvikling. Vi søger derfor en dygtig og fagligt funderet produktionschef med grøn baggrund til vores
planteproduktion, hvor kunderne er professionelle aktører
inden for skovbrug, juletræsproduktion samt have-, anlægsog landskabssektoren, som vi leverer et fuldt dækkende
sortiment til. Til rette tid, på rette sted og i rette tekniske og
genetiske kvalitet.
En afvekslende hverdag
Med afsæt i din faglige viden og erfaring får du det ledelsesmæssige ansvar for afdelingens dygtige og selvkørende
medarbejdere og for planlægning af de daglige opgaver i
produktionen og på værkstedet i Johansens Planteskole.
Du har erfaring med personaleledelse, og du har forståelse
for, at god ledelse og et godt arbejdsmiljø er afgørende for
at skabe resultater.
Ud over opgave- og mandskabsplanlægning får du ansvaret for udarbejdelse af produktions-, sprøjte- og gødningsplaner og for de handelsmæssige dispositioner, der følger
med disse opgaver. Du arbejder ubesværet med IT som et
vigtigt redskab i din hverdag til både planlægning og opfølgning, løbende driftsmæssige registreringer og til at søge
viden og inspiration til den fortsatte udvikling af driften i
planteskolen.
Den gode driftsleder med viden om planter
Du motiveres af at have det overordnede overblik over
vores planteproduktion, og du motiveres af at sikre den
bedst mulige kvalitet af planter med størst mulig økonomisk

udbytte. Du har sandsynligvis en faglig uddannelse fra den
grønne branche, fx som produktionsgartner, jordbrugsteknolog, landmand eller tilsvarende – og du har gerne
kendskab til arbejdet i en produktionsplanteskole, grøntsagsproduktion, landbrug eller lignende virksomheder.
Dig som person
Du er robust og fleksibel. Også når det går stærkt i højsæsonen i en virksomhed med store sæsonudsving, og
som er stærkt påvirket af vejrforholdene.
Du er struktureret i dit arbejde, har et godt overblik og kan
bevare roen, når forudsætningerne ændrer sig med kort
varsel, og der er behov for at omstille sig og ændrer på de
planlagte opgaver. Grundighed, nøjagtighed og præcision
afspejler sig i dit daglige arbejde, hvad enten du planlægger, løser driftsmæssige opgaver eller laver opfølgning og
rapportering.
Vil du med på holdet?
Du får et spændende og selvstændigt job med et stort
ansvar for vores planteproduktion, og du vil få fagligt
dygtige og motiverede kolleger med en positiv indstilling,
der alle arbejder ud fra devisen om, at dagligdagens
opgaver bedst løses som et team.
Du bliver en del af ledergruppen og får reference til
indehaveren af Johansens Planteskole. Arbejdsstedet er
være virksomhedens adresse i Børkop.
Vi tilbyder gode og ordnede ansættelsesforhold og en løn,
der modsvarer kravene i stillingen og dine kvalifikationer.
Du får gode muligheder for faglig og personlig udvikling, og
vi forventer, du har viljen og evnerne til at sætte dig ind i
vores forretningsgange og systemer – og at du løbende har
lyst til at tilegne dig ny viden inden for fagområdet.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at
kontakte Søren Mortensen fra Zubstanz på tlf. 2548 8050
eller mail skm@zubstanz.dk.

