Bredablick Förvaltning är ett expansivt bolag med inriktning på ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning. Företaget skapar och förädlar värden för bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och fastighetsbolag. Företaget har regionkontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Lund. Vårt huvudkontor ligger i Malmö. Läs mer om företaget på bredablickforvaltning.se

Sveriges snabbast växande förvaltningsbolag söker drivna

Trädgårdsarbetare
för säsongsarbete
Just nu söker vi trädgårdsarbetare för säsongsarbete inför säsong. Visar man
framfötterna finns även möjlighet till helårsanställning.
Under vinterhalvåret finns det också möjlighet till lokalvårdsjobb.
Som trädgårdsarbetare arbetar du både individuellt och i team med att sköta våra
kunders utemiljö.
Vi erbjuder dig en chans att skaffa värdefull arbetslivserfarenhet i Sveriges snabbast
växande förvaltningsbolag med fortsatta expansionsplaner.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Gräsklippning
• Klippning/beskärning av häckar, buskar och andra växter
• Ogräsrensning
• Mindre reparations- och anläggningsarbeten
• Kontinuerlig kontakt med våra kunder
Vi söker dig som tidigare arbetat med trädgårdsskötsel eller som på annat sätt har
tillgodogjort dig kunskap inom området. Erfarenhet av att hantera trädgårdsmaskiner
som i allt från motorsågar till åkgräsklippare är meriterande, men inte ett krav. Du har

förmågan att se kundens behov och avhjälpa problem innan de uppstår. För att trivas
i rollen är det en förutsättning att du är mål- och resultatorienterad och vill arbeta i
ett bolag som ständigt utvecklas. Som person är du serviceminded, noggrann och kan
arbeta både självständigt och i team. Som medarbetare hos oss på Bredablick är det
viktigt att du tycker om att arbeta i ett högt tempo, är bekväm med modern teknik
samt har en positiv attityd kombinerat med ett glatt humör. Du vet vad god kundvård
innebär och strävar alltid efter att vara steget före.
Körkort: B-körkort är ett krav.
Placering: Malmö/Lund.
Anställningsstart: Enligt överenskommelse.
Välkommen att skicka din ansökan till jobbteknisk_mo@bblick.se. Märk din ansökan
med ”Säsongsarbete trädgård Malmö/Lund ”. Vi arbetar med löpande urval och ser
gärna att du skickar in din ansökan snarast. Alla ansökningar och kontakter behandlas
konfidentiellt.

