
 

Afdelingsleder/beregner til Anlægsafdelingen søges til Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S, Glostrup. 

Er du en skarp projektleder, beregner og personaleleder, som gerne vil medvirke til at udvikle forretningen 

de kommende år? Så læs videre her. 

 
Da vores nuværende afdelingsleder igennem mange år har valgt at søge nye udfordringer, søger vi en 
erfaren og kompetent person. Som afdelingsleder får du ansvaret for 5 medarbejdere samt 
Anlægsafdelingen, som bl.a. varetager beregning og styring af større og mindre belægnings- og 
anlægsopgaver i størrelsesordenen op til 10 mio. kr. Opgaverne udføres både for vores private kunder, 
boligselskaber og som entrepriseopgaver. 
    
Du vil indgå i lederteamet, og har dermed en stor indflydelse/mulighed for at påvirke forretningens 
udvikling, - og ikke mindst din egen fremtid. 
 
Du har kontakten til kunder og samarbejdspartnere og sammen med dine kollegaer og medarbejdere 
planlægges og udvikles afdelingen. 
 
Dine opgaver er: 
• Tilbudsberegning samt opfølgning. 
• Drifts- og projektledelse. 
• Personaleledelse samt udvikling af medarbejdere. 
• Kundekontakt samt servicering af disse. 
• Entreprisestyring af afdelingens opgaver. 
• Ansvar for økonomien i afdelingen og med ansvar for afdelingens bidrag til firmaets samlede resultat. 
 
Vi tilbyder dig: 
• En spændende og dynamisk hverdag. 
• Et godt kollegialt fællesskab, hvor det sociale ”vægtes” højt. 
• En hverdag som du selv har mulighed for at præge, ”frihed under ansvar”. 
• En arbejdsplads i en virksomhed, der er velkonsolideret. 
• En arbejdstid, som tilstræbes indenfor 37 timer/uge. 
• Firmabil eller kørselsordning i egen bil. 
• Gode lønforhold/pension/sundhedssikring, samt løn efter kvalifikationer. 
 
Vi forventer, at du: 

 Er uddannet indenfor faget. Gerne anlægsgartnertekniker/skov- og landskabsingeniør eller lign. 

 Gode lederegenskaber. 

 Erfaringer med de opgaver, som er beskrevet i stillingen. 

 Er resultatorienteret og besidder godt købmandskab. 

 Er engageret og brænder for at udvikle afdelingen. 

 Er opsøgende, serviceorienteret og kvalitetsbevidst. 

 Yder kunderne en god og professionel behandling. 

 Har en god ordenssans samt en systematisk arbejdsgang. 

 Er i stand til at skabe overblik, også i pressede situationer. 

 IT på minimum bruger niveau, kan bruge Microsoft Office pakken. 

 Har gode menneskelige egenskaber, og er en person der vækker tillid. 



 

 
En arbejdsplads, hvor vi interesserer os for hinanden  
Vi sætter stor pris på uformelt miljø, trivsel og godt humør i virksomheden. 
 
Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S er fra 1973, og er en moderne virksomhed med en klar målsætning 
om at udøve høj faglighed som anlægsgartner. Vi ønsker at stå for kvalitet frem for kvantitet. 
 

 

Ansøgning 

HR-bureauet ApS er rekrutteringspartner på denne stilling. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget 

velkommen til at kontakte rekrutteringskonsulent Tine Cranil på telefon 2072 8822. 

Send din ansøgning og cv på mail til job2@hr-bureauet.dk  

Mærk venligst ansøgningen ”Afdelingsleder”. 

Ansøgningsfrist: Ultimo april, gerne hurtigst mulig. 

Tiltrædelse: Snarest muligt.  
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