
 
- med fornemmelse for helheden 

Bakken 1, 7120 Vejle Øst           Tlf. 21 48 02 48         mail: mna@bhogas.dk          www.bhogas.dk 

 

Vil du gerne have flere faglige udfordringer og en afvekslende 

hverdag? 

Så er vi måske din nye arbejdsplads! 

Vi søger dygtige og engagerede medarbejdere, som kan lide at tage ansvar og som 

elsker nye udfordringer. 

Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde dig? 

- Hos os er opgaverne mangeartet og med spændende faglige udfordringer. 

- Her er stor medindflydelse i opgaveløsning. 

- En flad ledelsesstruktur med kort vej fra beslutning til handling.  

Vi arbejder med kreative anlæg og opsøger spændende opgaver.  Vores 

fokusområder er:  

- Pleje og vedligeholdelse af grønne arealer 

- Træpleje og fældning 

- Nyanlæg, med alle typer belægning 

- Separering af regnvand/regnvandshåndtering 

- Grønne tage 

- Vintervedligeholdelse  

 

Vi arbejder i hele trekantområdet med centrum i Vejle, som vi ser som vores by.  

Vi går op i god kvalitet, medbestemmelse, og at den enkelte medarbejder bliver 

udfordret og udvikler sig. 

Dine opgaver vil primært bestå af mindre og større anlægsopgaver, hvor der indgår 

belægningsarbejde med beton og natursten. 

Der vil i perioder forekomme forskellige serviceopgaver og mulighed for at deltage i 

vinterberedskab med snerydning og saltning. 
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Vi lægger vægt på høj faglighed, samt en god og ordentlig kundekontakt. Derfor er 

det nødvendigt, at kan kommunikere på dansk. 

Vi søger en uddannet anlægsgartner som 

- Tager ansvar og kan lide nye udfordringer   

- Har faglig stolthed  

- Kan køre og håndterer maskiner 

- Har kørekort kategori B og trailerkort 

Vi tilbyder 

- Et spændende og alsidigt job 

- Løn efter kvalifikationer  

- Mulighed for efteruddannelse 

Ansøgningsfrist:  

Hurtigst muligt. Vi holder ansættelsessamtaler løbende indtil den rette medarbejder 
er fundet. 

Forventet ansættelse:  

Hurtigst muligt. Dog venter vi gerne på den rette medarbejder. 

Ansøgning sendes til: Ruben Johansen Ebild. re@bhogas.dk 
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