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Er du modig? Besidder du høj faglighed? Og har du lyst 
til at være med til at pleje de landskaber som vi skaber?  

   
Vi søger en person der hovedsageligt kan lide at være med i marken, men sam-
tidig har lyst til at varetage administrative opgaver og være med til at udvikle 
vedligeholdelsesafdelingen i Malmos:

■ Du kommer til at indgå i den ugentlige planlægning af personale og sager i tæt  
 samarbejde med entrepriselederne. 

■ Du kan varetage dine egne vedligeholdelsesopgaver men samtidig stå til rådig- 
 hed for dine kollegaer og hjælpe med at løse de udfordringer de står i. 

■ Du har sans for detaljen og kan yde 1. klasses pleje, så kunden får max. glæde 
 af landskabet vi har skabt.

■ Du er interesseret i mennesker, deres trivsel på jobbet og du  formår at finde de  
 rette folk til opgaverne.

■ Du har lyst til at være i direkte kontakt med vores kunder, hvor en løsning- 
 orienteret tilgang er et must.

■ Du kan bruge en computer.

■ Du har en relevant uddannelse og/eller erfaring inden for vedligeholdelse 
 af grønne områder.

Hos os får du mulighed for, at være med til at sætte dit præg på vores nye afdeling 
’Planter & Drift’. Vi tilbyder personlige og faglige udviklingsmuligheder, en attraktiv 
lønpakke samt firmabil. Vi har vedligeholdelsesopgaver i hele Danmark og du kom-
mer til at arbejde sammen med en bunke sjove og dygtige kollegaer. 

Vi glæder os til at høre fra dig. Stillingen er med ansættelse i Roskilde. Ansøgninger 
vurderes løbende. Tiltrædelse efter aftale. Ansøgning sendes til job@malmos.as.

Har du spørgsmål? Ring til Caroline Bartholin på tlf. 28 34 88 77.

Vi laver grønne, grå og blå anlæg - på terræn og tag. 
Vi har en klar tro på, at både den enkelte og virksomheden bliver 

stærkere, når kollegaer altid er klar til at hjælpe hinanden  
- i Malmos står ingen alene med sin opgave.

www.malmos.as


