Trädgårdsmästare sökes

Stinas Trädgård utökar verksamheten och söker nu trädgårdsmästare inför säsong
2020.
Företaget bedriver skötsel av främst privata trädgårdar men även
bostadsrättsföreningar och företag. Stinas Trädgård är ett litet och personligt företag
som värdesätter engagemang, ansvarstagande samt god samarbetsförmåga.
Förutom löpande skötsel av befintliga kunders trädgårdar så driver vi också
anläggningsprojekt samt ritar och planerar trädgårdar.
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker utbildade trädgårdsmästare eller dig med motsvarande erfarenhet som
brinner för trädgårdsarbete och har goda växt kunskaper. Vi ser gärna att du har
erfarenhet av att sköta trädgårdar som helhet och att du har ett sinne för färg och
form. Vi värdesätter god samarbetsförmåga samt förmåga att ta initiativ och eget
ansvar. Viktigast av allt är en glad och positiv inställning och att du ser möjligheter
samt är bekväm med att kommunicera med kunder och kollegor.
Körkort B krävs.
Stinas Trädgård erbjuder dig:
Som trädgårdsmästare hos Stinas Trädgård kommer du att få arbeta varierat och
proaktivt med kreativa lösningar för våra kunders räkning. Du kommer att få arbeta
med beskäringar och skötsel av trädgårdar i allmänhet samt även med
nyanläggningar och planteringar. Den som har sinne för planering och formgivning
kan få möjlighet att arbeta med växtkompositioner och presentationsmaterial.
Vi försöker arbeta så klimatsmart som möjligt och använder arbetsbilar som drivs
med naturgas samt batteridrivna redskap när det behövs. Vi jobbar också för att
informera och utbilda våra kunder i hur man sköter sin trädgård på bästa och mest
miljövänliga sätt.
Vi arbetar i team om två eller tre personer och utgår från Stinas Trädgård i Danderyd
kommun. Vi arbetar huvudsakligen lokalt i norrort och i innerstan. Säsongen löper 1
april - 31 oktober med chans till förlängning.
Ansökan och kontakt:
Om detta låter intressant så är du välkommen att skicka in ett personligt brev med ett
CV och gärna referenser till info@stinastradgard.se Vid frågor så är du välkommen
att ringa mig, Christina Zuhr på tel: 0709757204. Gå gärna in på vår
hemsida www.stinastradgard.se eller instagramkontot stinastradgard för mer info.

