Vad vore pesto utan basilika, ärtsoppa utan mejram eller salsa utan koriander? Oavsett om du
använder en liten nypa eller ett helt knippe, så tar färska örter ett recept till nya höjder genom
sina enastående dofter och smaker.
På Kabbarps Trädgård odlar vi kryddor att njuta av i köket, växthuset eller i trädgården. Kabbarps
Trädgård startades 1985 och har idag 15 hängivna medarbetare. Miljöarbetet är mycket viktigt för
oss och våra ekologiska kryddor odlas med stor hänsyn till vår närmiljö, för att vi vill att fler skall få
njuta av den smakupplevelse lokalproducerade grödor innebär.
Vi har en växthusyta på över 8 000 kvadratmeter där vi odlar ekologiska kryddor som vi levererar till
dagligvaruhandeln i Skåne, Blekinge, Småland och Halland. Vi använder inte några kemiska gödseleller bekämpningsmedel utan ekologiska bekämpningsmedel, och endast nyttiga levande organismer
som insekter, mikroorganismer och organisk gödsel.
Vi odlar våra kryddor i stor kruka vilket ger möjligheter till odling med sparsammare bevattning.
Resultatet blir större, kraftigare och mer smakrika plantor med längre hållbarhetstid. Alla våra
kryddor går att plantera om och på så vis kan man njuta av doft och smak i veckor, månader eller år.
Våra växthus ligger strax utanför Malmö, vilket ger oss möjlighet att producera närodlade krukväxter
till många människor. Läs gärna mer om oss på www.kabbarp.se.

Kabbarps Trädgård söker nu en Produktionschef med odlingsexpertis
Din roll
Som Produktionschef kommer du att leda och planera verksamheten i växthusen. Du arbetar mot
ständiga förbättringar och bidrar med kreativa lösningar på uppkomna problem. Det dagliga arbetet
utgörs av operativt arbete och personalledning. Dessutom arbetar du med underhåll och
reparationer, strategiskt inköp, attestering av fakturor samt diverse administrativt arbete. Du
rapporterar till ägarna.
Som produktionschef har du ansvar för larmet i växthusen vilket ibland kräver insats, vid exempelvis
temperaturfall. I arbetet ingår jourhelger vilket kräver att man bor i närheten.
Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda och utveckla människor. Du har en för jobbet relevant
utbildning, troligtvis inom trädgård och du har ett stort intresse för odling. Du behöver ha flera års
erfarenhet av växthusdrift, teknisk erfarenhet vad det gäller klimatdator, maskiner och belysning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av och intresse för bekämpningsmedelsanvändning.
Personlighet
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Du är en lojal, lösningsorienterad. ansvarstagande och
driven person som är duktig på att planera och styra arbetet. Genom att vara prestigelös, flexibel och
beredd att rycka in där det behövs vinner du medarbetarnas förtroende. Du är en utpräglad
lagspelare som tycker om att coacha och leda personalen mot uppsatta mål. Din kommunikation är
rak och tydlig och du har lätt för att samarbeta och skapa nya relationer.

Vi erbjuder
Du får jobba i ett familjeföretag med fokus på kvalitet och långsiktighet. Du kommer att vara del av
ett spännande bolag med stor framtidstro, delaktig i vidareutveckling av bolaget och
produktutveckling.
Du har en stor frihet i ditt dagliga arbete, varierande arbetsuppgifter och arbetar i en härlig miljö ute
i växthusen.
Kabbarps Trädgård har en låg personalomsättning och vi har på så vis samlat på oss ett stort
kunnande. Det råder en familjär känsla i teamet och man hjälper varandra.
Det finns även möjlighet till bostad vid anläggningen, om intresse föreligger
Kontakt och ansökan
Frågor om tjänsten besvaras av Pernilla Börjesson, telefon 040-40 69 62 eller via mail:
pernilla@classicum.se
Då vi jobbar med ett löpande urval ser vi gärna att du söker tjänsten snarast. Sista ansökningsdag
är den 2 november 2020. Ansökan skickas till pernilla@classicum.se, bifoga CV och personligt brev
Välkommen med din ansökan!

