
Park og Vej i Lolland Kommune søger en medarbejder til en nyoprettet stilling i Park og Vejs administration i Nakskov.
Medarbejderen skal supplere den eksisterende administration. De primære opgaver er inden for "det grønne" og vandløb.
Derudover er der også opgaver også inden for anlæg, vejvedligeholdelse, vinterberedskab og trafiksikkerhed.

Park & Vej:
Har fysisk adresse på Skolevej 1, 4900 Nakskov 
Er en selvstændig decentral enhed med enhedsforvaltning

Dine opgaver er bl.a.
Selvstændigt at kunne løse opgaver indenfor følende områder:

Udarbejdelse af drifts -og plejeplaner
Borger og lodsejerkontakt
Faglig sparring af eget personale
Entreprenør kontakt
Kvalitetsbeskrivelse og kvalitetskontrol
Driftsinstrukser
Opmåling og registrering
Overordnet planlægning

Vi forventer, at du har
En uddannelse som jordbrugsteknolog, gartnertekniker, vejteknikker, teknisk designer eller anden relevant uddannelse
kombineret med erfaring indenfor fagområdet.
IT-kompetencer gerne med kendskab til og erfaring i Navision, Rosy, Park Reg, Mapinfo og Microsoft Office.
Har et stærkt personligt engagement, er service- og kundeorienteret, god til at opbygge netværk, rigtig god til at kommu-
nikere med og omgås alle typer mennesker samt har gode formidlingsevner - både mundtligt og skriftligt.
Erfaring med planlægning, pleje og gennemførelse af projekter indenfor fagområdet. 

Vi tilbyder bl.a.
En spændende og mangfoldig arbejdsplads med kompetente og engagerede medarbejdere.
Et arbejdsmiljø med en afslappet og munter omgangstone - samt frihed under ansvar.
Et job med gode udviklingsmuligheder, både fagligt og personligt.
Et job hvor vi lægger stor vægt på at dele viden og samarbejder på tværs med kommunens andre forvaltninger.
Et job i en af landets største geografier indenfor Park & Vej området. 

Søg stillingen online på www.lolland.dk/job

Ansættelsesprocedure:
Ansøgning skal være os i hænde senest søndag den 7. september 2014.

Stillingens endelige udformning vil blive klarlagt når ansøgerfeltet er kendt.
Der kan indhentes yderligere oplysninger om stillingen hos fagansvarlig Bent Hansen på tlf 20 95 05 50 og yderlig fra
den 25. august ved Park og vejchef Kjeld Jensen på tlf 25 26 59 01.

Administrativ driftsmedarbejder


