Gartner til PKM’s
produktion
Da Gartneriet PKM A/S har udvidet sit sortiment
med ny genetik søger vi en dygtig gartner som har
lyst til at arbejde med produktion af Campanula
og Gentiana. Du tilbydes et spændende og selvstændigt job i en virksomhed med en solid position
på markedet. Vores arbejdsmiljø er uformelt men
professionelt, og dine kolleger er meget fagligt
dygtige. Så hvis du motiveres af udfordringer, kan
du få det hele her.
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Du skal være gartner med grønne fingre
Du har erfaring fra en lignende stilling
Du skal have et indgående kendskab til plantedyrkning, og være kvalitetsbevidst
Du er beslutningsdygtig og resultatorienteret
Du skal være systematisk og kreativ, og gerne
kunne bidrage med ideer og nytænkning
Du kan bevare overblikket i en travl hverdag
Du har gode samarbejdsevner, er fleksibel og
ansvarsbevidst
Du kommer til at deltage i vagtordning for teknikalarmer og weekendvanding i afdelingen,
og det forventes at du har kendskab til betjening af klimacomputer
Du taler og skriver engelsk

Vil du høre mere om jobbet er du velkommen til at
ringe til afdelingsleder Steen Jensen på tlf.: 2710
7839.
Løn efter kvalifikationer, og tiltrædelse efter aftale,
Skriftlig ansøgning bedes sendt til HR-chef Anett
Madsen på am@pkm.dk senest den 1. april 2018.
Gartneriet PKM A/S er Danmarks største gartneri, med
en årlig produktion på ca. 20 mio. potteplanter, 165 ansatte og en omsætning på ca. 160 mio. kr. PKM producerer potteplanter af højeste kvalitet til det europæiske
marked, og er en af de førende aktører på Campanula,
Schlumbergera, Rhipsalidopsis og Gentiana. PKM er
en dansk funderet, international orienteret virksomhed,
med aktiviteter i både Polen , Portugal og Kenya – se
mere på www.pkm.dk.
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