
Hos OKNygaard søger vi to erfarne driftsledere til Grøn Drift i henholdsvis Vejle/Kolding og 
Randers, som hver især har det daglige ansvar for 10-15 medarbejdere. Medarbejderne er 
organiseret i mindre arbejdshold, som varetager pleje og vedligeholdelsesopgaver ved et antal 
faste kunder.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i kundekontakt, planlægning og mandskabsledelse samt 
sags- og økonomistyring. Med udgangspunkt fra Vejle vil du indgå i et team med andre ledere, 
hvor sparring og udvikling er i højsædet. Foruden kontoret i Vejle arbejdes der ud fra vores 
lokation i Kolding.

Vi forventer
At du har mindst 3 års erfaring med ovenstående og er ansvarsbevidst, struktureret og 
servicemindet samt har faglig viden og er kvalitetsbevidst. Desuden har du en relevant ud-
dannelse som anlægsgartner, anlægsteknolog eller tilsvarende.  

Vi tilbyder
En moderne arbejdsplads med ordnede forhold, motiverede og dygtige kollegaer. Personlige 
og faglige udviklingsmuligheder samt frihed under ansvar. Løn efter kvalifikationer samt 
firmabil.

Ansøgningsfristen er ”hurtigst muligt”, dog senest  den 25/2-15. Ansøgninger vurderes løbende. 
Tiltrædelse efter aftale. 

Hos OKNygaard samler vi på gode medarbejdere
Det er egentlig meget enkelt. I sportens verden sammensættes et landshold af de bedste spil-
lere i landet, og så står den ellers på hård træning, mange kampe og udvikling af et tæt 
og perfekt samspil.

Sådan tænker og arbejder vi også i OKNygaard. Vores kultur er gennemsyret af viljen til at 
vinde både opgaven og kunden. 

Vilje til at levere den bedste service og en faglig kvalitet, hvor alt hænger sammen, så kunden 
får en komplet løsning, når de vælger os som samarbejdspartner og leverandør. 

Vi er en landsdækkende anlægsgartnervirksomhed, som er totalleverandør af udearealer og 
landskaber. Vi er 350 medarbejdere på holdet, og sammen dækker vi alle dele af anlægsgart-
nerbranchen. Vi løser opgaver i de fleste af landets kommuner og har adresser på Sjælland, 
Fyn og hele vejen op gennem Jylland. 

Målet er enkelt. Vi vil være de bedste anlægsgartnere i Danmark.

Det er vores mål at være en foretrukken samarbejdspartner, når det gælder alle typer anlægs-
gartneropgaver – vil du være med?

Erik Larsen 
Afdelingsleder, Vejle
E-mail: el@oknygaard.dk 
Telefon: 4033 3155

Morten Madsen
Afdelingsleder, Randers
E-mail: mm@oknygaard.dk
Telefon: 6161 1820

ER DU VORES 
NYE DRIFTSLEDER?

Bliv en del af 
hele Danmarks
Anlægsgartner

Vi glæder 
os til at høre

fra dig!

www.oknygaard.dk

Yderligere oplysninger om stillingerne ved henvendelse til
nedenstående.

Send din ansøgning til:

Vejle/Kolding:  Randers:

Det, der er vigtigt for vores 
kunder, er vigtigt for os.


