
Afdelingsleder søges til Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S, Glostrup
Da vores nuværende afdelingsleder har valgt at forfølge en anden 
spændende drøm, søger vi en afdelingsleder til vores vedligeholdelses-
afdeling. Her får du mulighed for at arbejde et sted hvor der er stor fokus 
på trivsel. En dynamisk virksomhed i udvikling som du kan være med til 
at præge. Du vil indgå i lederteamet, og har dermed en stor indflydelse/
mulighed for at påvirke afdelingens samt virksomhedens udvikling, 
og ikke mindst din egen fremtid. Vedligeholdelsesafdelingen er i en 
god og positiv udvikling med kompetente og energiske medarbejdere. 
Denne udvikling skal du være med til at videreføre. Som afdelingsleder 
får du ansvaret for vedligeholdelsesafdelingen, som også er en del af 
snerydning/glatførebekæmpelse for vores kunder i vinterperioden. 

Dine opgaver er:
• Drift- og projektledelse.
• Personaleledelse, samt udvikling af medarbejdere.
• Kundekontakt, servicering af disse.
• Tilbudsberegning, samt opfølgning.
• Ansvar for økonomien i afdelingen, med ansvar for afdelingens bidrag 
 til firmaets samlede resultat.
• Indgå i lederteamet, hvor der træffes overordnede beslutninger.

Vi tilbyder dig:
• En spændende og dynamisk hverdag.
• Et godt kollegialt fællesskab, hvor det sociale vægtes højt.
• En hverdag som du selv har mulighed for at præge.
• En arbejdsplads i en virksomhed, der er velkonsolideret.
• En arbejdstid som tilstræbes indenfor 37 timer/uge.
• Firmabil, eller kørselsordning i egen bil.
• Løn efter kvalifikationer, pension samt sundhedsordning.

Vi forstiller os at du:
• Er engageret, og brænder for at udvikle afdelingen.
• Er serviceorienteret/kvalitetsbevidst, og yder kunderne en god og 
   professionel behandling.
• Har en god ordenssans, samt en systematisk arbejdsgang.
• Er i stand til at skabe overblik, også i pressede situationer.
• Gode lederegenskaber, og har erfaring med dette.
• Er uddannet indenfor faget, måske endda anlægsgartnertekniker/skov
 og landskabsingeniør eller lign.
• Er resultatorienteret, og besidder godt købmandskab.
• IT på minimum bruger niveau, kan bruge Microsoft Office pakken
 (Kendskab til Sigma er en fordel.)
• Har gode menneskelige egenskaber, og er en person der vækker tillid.

Ansøgningsfrist mandag d. 12 nov. 

Send venligst din ansøgning og CV til 
bo@kirkegaard.nu 
eller til
Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S
Fabriksparken 44
2600 Glostrup  
Tlf. 43 73 31 08

Hvis du har spørgsmål er du velkom-
men til at kontakte Bo Kirkegaard 
på bo@kirkegaard.nu eller telefonisk 
mellem kl. 08.00 og 10.00 på 20 99 12 08

Der afholdes samtaler løbende.
Tiltrædelse efter nærmere aftale, da 
nuværende afdelingsleders endelige 
fratrædelse ikke er fastsat.  

Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S er en velrenommeret og økonomisk sund 
virksomhed, som er beliggende i Glostrup. Virksomheden er opdelt i 3 afdelinger, 
som i alt beskæftiger ca. 30-35 medarbejdere. Vores fundament, er at skabe en
god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk. 
Vores kunder er hovedsageligt erhvervskunder, boligselskaber, grundejer- 
foreninger m.v. i København og omegn. 


