
Ejendomme Teknik Køge søger erfaren medarbejder til grønt 
team
Ejendomme Teknik Køge – ETK – er Køge Kommunes samlede drifts- og entreprenørvirksomhed, som
organisatorisk hører til i Teknik- og Miljøforvaltningen. ETK’s kerneopgaver er at fastholde, forskønne 
og forøge Køge Kommunes samlede ejendoms- og vejkapital, ved at vedligeholde og forbedre 
kommunens fysiske værdier. Vi løser således en bred vifte af opgaver i Køge Kommune. Vi er synlige 
på gader, veje, i parker, skoler, institutioner og idrætsanlæg. ETK beskæftiger omkring 200 
servicemindede medarbejdere.

Læs mere på: http://www.e-t-k.dk/

ETK er en organisation i stadig udvikling og vi søger nu en erfaren medarbejder med kendskab til drift 
og administration af idrætsanlæg og strande til ETK som, med reference til driftslederen i ETK 
Entreprenør og i samarbejde med vores landskabsarkitekt, vil få ansvaret for:

• Kontraktstyring og tilsyn med stadions, strande, søer, vandløb og grønne elementer

• Kontraktstyring og tilsyn med eksterne underleverandører, f.eks. rabatklipning

• Den administrative koordinering mellem ETK Entreprenør, Teknik- og miljøforvaltningens 
anlægsafdeling og Fælles- og Kulturforvaltningen

• Kontakt med brugerne, herunder den administrative håndtering af brug af idrætsanlæg, haller, 
klubhuse og kolonihaver samt håndtering af brugerønsker

• Arbejde med kontroludbud ved tilbud på drift

• Vurdere driftsbehov på nye arealer

Det er en stilling, hvor du skal arbejde meget selvstændigt og være synlig, såvel overfor brugerne samt 
internt i det kommunale samarbejde. Vi forventer, at du med din erfaring kan bidrage til opnåelse af 
besluttede mål og politikker.

Faglig profil:

• Du har erfaring med ovenstående opgaver eller lignende. Du er måske uddannet have-
parkingeniør / skov- og landskabsingeniør, landskabsarkitekt, anlægstekniker eller lignende. 
Men erfaring med opgaverne vægter tungt.

http://www.e-t-k.dk/


• Kan håndtere driftsplanlægning og ressourcestyring i samarbejde med driftsassistenten

• Projektstyring

• Kvalitetssikring

• Planlægning af etablering og renovering af beplantninger

• Er forhandlingsvant og besidder gode kommunikationsevner

• Kan forberede/bidrage til sager til politisk behandling

• Har gode samarbejdsevner

• Er løsningsorienteret – vi går efter de gode fælles løsninger

• Betragter IT som et naturligt værktøj i dit arbejde

• Har kendskab til GIS-funktionen til registrering, vedligeholdelse og analyse af data.

Personlig profil:

• Du har minimum 5 års erfaring

• Har god forståelse for og erfaring med arbejde i en politisk styret organisation

• Er åben og socialt engageret, og tænker fællesskab og brugere først

• Serviceminded og kan optræde med både venlighed og myndighed

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har kendskab til Køge Kommune.

Vi tilbyder:

• Et spændende job i en nyoprettet stilling i en organisation i rivende udvikling, hvor der er 
mulighed for at påvirke / videreudvikle ansvarsområder

• Stor selvstændighed i opgaveløsningerne

• Flekstid

Ansættelsesvilkår:

Løn, ansættelsesvilkår og pension efter gældende overenskomst og principperne for ”Ny løn”, hvor vi 
vurderer dine erfaringer og kvalifikationer. For alle ETK’s medarbejdere gælder, at uanset hvad man 
primært er ansat til, skal alle være indstillet på at udføre de opgaver der er behov for. 

Samtaler vil finde sted den 23. februar 2016.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte:

Lars Bjerre, Driftsleder ETK Entreprenør

Telefon: 56 67 68 94

Berit Jacobsen, landskabsarkitekt

Telefon: 56 67 63 69



Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi 
opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik her: http://koege.hr-skyen.dk/show-job/8612?
theme=KgeKommune-v2&xdmframe=0

 Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Læs mere om Køge Kommune på www.koege.dk

Ansøgningsfrist: 17. februar 2016 kl.: 12:00 

http://www.koege.dk/
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