
Anlægsgartner/Gartner/Ejendomsfunktionær

Silkeborg Boligselskab søger en anlægsgartner/gartner/Ejendomsfunktionær til tiltrædelse snarest 

muligt. Du vil blive en del af vores driftsteam, og du vil referere til anlægslederen. 

Om stillingen

Vil du arbejde i et travlt miljø med gode engagerede kolleger, så er jobbet måske noget for dig.

Dine primære opgaver vil være:

• Pasning og vedligehold af boligselskabets grønne områder

• Renholdelse og vedligehold af fællesarealer, veje og stier

• Servicering af maskiner som bruges i det daglige

• Etablering af mindre anlæg, såvel grå som grønne anlægsopgaver

• Beboerservice i mindre omfang

Vi stiller store krav til dine personlige og faglige kompetencer. Til gengæld tilbyder vi en spændende 

og afvekslende hverdag med udfordringer og plads i et godt team.

Om dig

Du har god erfaring med pleje af planter, jord og græs uden brug af kemikalier

Du kan arbejde selvstændigt såvel som i teams

Du har kørekort til personbil og er vant til at arbejde med maskiner

Du er fortrolig med brug af smartphone (vi benytter smartphone til opgave- og tidsregistrering)

Du er i stand til at bevare såvel humør som overblik i en - til tider - hektisk hverdag.

Dit arbejde foregår primært ude i de forskellige afdelinger, men dit udgangspunkt bliver vores 

ejendomskontor, som ligger på Hagemannsvej. Vi har gode arbejdsforhold, og du bliver omfattet af 

gældende overenskomst mellem 3F Den Grønne gruppe og Dansk Erhverv.

Arbejdstiden er 37 timer.

Ønskes yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte driftschef Lars Bertelsen på tlf. 40 90 

80 82. Skriftlig ansøgning vedlagt cv sendes til info@silkeborgboligselskab.dk.

Vi vil løbende afholde samtaler.

Silkeborg Boligselskab er en almen boligorganisation,

der består af 57 afdelinger med ca. 1.700 lejemål i Silkeborg og

omegn. Vi er 9 administrativt ansatte – heraf 1 driftschef og 1 

projektleder og 18 ejendomsfunktionærer . Se mere på 

Silkeborgboligselskab.dk

mailto:info@silkeborgboligselskab.dk

