TRÄDGÅRDSARBETARE för KLIPPNING AV GRÄSMATTOR
Trädgårdscompaniets trädgårdsbutik ligger i Haverdal ca 1 mil norr om Halmstad.
Vi har funnit sedan 2004 och har i butiken ett stort sortiment av trädgårdsväxter, krukor trädgårdsdekorationer
m.m. Vi har även snittblommor och gör både sorgdekorationer och bröllopsbinderier och förmedlar blommor
genom Euroflorist och Florister i Sverige. En annan del av verksamheten hos Trädgårdscompaniet är
trädgårdsskötsel och anläggning både hos privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Vi ritar och
designar trädgårdar och utemiljöer för våra kunder.

Till vår utemiljö avdelning söker vi en person för GRÄSKLIPPNING.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara skötsel av gräsmattor, och vi använder både handklippare och
åkgräsklippare hos de privat personer eller offentliga gräsmattor som vi klipper. Arbetet innebär
också en del trimning och putsning av gräsmattor och även gödsling eller kalkning av gräsmattorna
ibland.
Vi söker dig som tycker det är kul med maskiner och vi vill att du är noggrann, ansvarsfull och
engagerad. Du kommer själv att lägga upp och planera in arbeten och du kommer att ha mycket
kontakt med kunderna så det krävs att du är social och lyhörd för deras önskemål och funderingar.
Du behöver vara kreativ, flexibel och kunna lösa problem som uppstår under arbetets gång. I arbetet
ingår maskinarbeten så du får gärna vara händig och kunna sköta service och underhåll på
maskinerna.
Säsongsanställning med tillträde i mars/april 2019. Tjänsten med gräsklippning är ca 2-4 dagar/
vecka beroende på säsong och väder. Vill man du jobba heltid, så går det bra att vara med de övriga
ute på annat trädgårdsarbete de dagar man inte klipper gräs. Deltid-Heltid t.o.m. oktober där efter
timmar vid behov.
Lön enligt avtal
B körkort är ett krav.

Ansökan skickas till: jobb@tradgardscompaniet.se
Ansökningarna kommer att behandlas efter hand som de kommer in och vi tillsätter tjänsten så fort
vi hittar rätt person/personer.

