
 

 

30. april 2019 

Erfaren gartner til Åbyhøj Driftscenter 

I AL2bolig lægger vi vægt på en professionel drift af vores afdelinger. 

Vi søger en engageret, ansvarsbevidst og serviceminded kollega til gartnerarbejde i Åbyhøj 

Driftscenter. I en travl hverdag har vi brug for en dygtig kollega, der har overblik, overskud 

og nyder at yde en god service over for vores beboere. Du skal have lyst til at være en del af 

udviklingen af den grønne del af driftscenter Åbyhøj. Har du interesse og erfaring indenfor 

pleje af grønne områder, så er denne stilling måske noget for dig. 

 

Dine opgaver:  

 Pasning og vedligehold af grønne områder, mindre anlægsprojekter, plænepleje, 

hækklipning osv.  

 Beskæring og træfældning 

 Udarbejdelse og tilretning af vedligeholdelsesplaner for grønne områder 

 Ejendommenes drift og vedligeholdelse i begrænset omfang 

 Erfaring med betjening og vedligeholdelse af maskiner 

 Det er et krav, at du har kørekort B 

Ansættelsesforhold 

Din placering er i Driftscenter Åbyhøj, der udover i Åbyhøj, har afdelinger i Tranbjerg, 

Hjortshøj og Lisbjerg. Du refererer til driftsleder Sune Hjarsbæk, og kan forvente at blive 

tilknyttet et team med en teamleder, der organiserer det daglige arbejde. 

Stillingen er 37 t/uge. Løn i henhold til overenskomsten mellem 3F og BL – Danmarks 

Almene Boliger. 

Send din ansøgning med CV til shj@AL2bolig.dk og skriv 'Gartner' i emnefeltet. Vi indkalder 

til samtaler løbende, og vil derfor opfordre til, at du sender din ansøgning hurtigst muligt og 

senest 15. maj 2019. Med tiltrædelse den 1. juni 2019. 

Spørgsmål til stillingen kan du rette til driftsleder Sune Hjarsbæk på mail shj@AL2bolig.dk 

eller på telefon 6029 4360. 

AL2bolig 

”Vi skaber stærke fællesskaber med plads til mangfoldighed og plads til den enkelte.” 

AL2bolig er en mellemstor boligorganisation, hvis administration ligger i Tilst ved Aarhus. 

Det der kendetegner AL2bolig er, at vi i særlig grad arbejder med bæredygtighed og 

mangfoldighed, og at vi har et løbende fokus på at gøre det mere interessant at være 

beboerdemokrat. 

Geografisk dækker AL2bolig et område fra Hadsten i nord til Tranbjerg i syd og fra 

Hammel i vest til Hjortshøj i øst. 

Knap 100 ansatte sørger for den daglige administration af boligerne, hvad enten der er tale 

om at renovere, udleje, reparere, servicere eller at kommunikere med beboerne. 
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