
MøllerLøkkegaard er en anlægsgartnervirksomhed drevet af 
erfarne og faglærte anlægsgartnere med fokus på det gode, varige 
samarbejde og levering til aftalt tid. Vi rådgiver, planlægger og 
udfører anlægsopgaver og etableringspleje.

Læs mere om virksomheden på www.anlaeg-ml.dk

Vi søger folk der brænder for anlæg

Du har lyst og evner til at varetage den daglige ledelse af en anlægsentreprise. For den 
rette person er det en oplagt mulighed for at skabe en spændende og udviklende stilling.

Du vil deltage i salg og indkøb og gøre opgaverne klar til produktionen. For den rette 
person er det en oplagt mulighed for at skabe en spændende og udviklende stilling.

MøllerLøkkegaard er i rivende udvikling og oplever solid vækst. Derfor søger vi 
medarbejdere, der har lyst til at bidrage til vores succes og være med til at sælge og 
udføre spændende anlægsentrepriser.

Stillingen indeholder blandt andet:
• Byggepladsledelse.
• Planlægning og koordinering af mandskab, 

maskiner og materiel.
• Motivering af medarbejdere og sørge for at de 

trives med opgaven.
• Kalkulation og styring af tillægsopgaver.

Vi forventer:
• En faglig baggrund inden for anlægsgartner-  

eller entreprenørbranchen.
• Lyst til at lede og motivere andre mennesker.
• Godt købmandsskab.
• At du kan gå forrest og sætte den faglige 

standard.

Vi tilbyder:
• Personlige og faglige udviklingsmuligheder.
• Oplæring og sparring.
• Anlægsentrepriser med entreprisesummer op  

til 10 millioner.
• Firmabil

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen  
til at kontakte Anders Møller Jensen på telefon  
28 71 82 54.

Ansøgning og CV sendes til kontor@anlaeg-ml.dk.  
Vi vurderer løbende ansøgninger med sidste 
ansøgningsfrist den 19. februar 2016. Tiltrædelse 
efter aftale.

Stillingen indeholder blandt andet:
• Salg og markedsføring.
• Tilbudsgivning.
• Kunde- og leverandørkontakt.
• Projektgranskning.

Vi forventer:
• En faglig baggrund inden for anlægsgartner-  

eller entreprenørbranchen.
• En uddannelse som jordbrugsteknolog, 

anlægsgartnertekniker el. lign.
• God talforståelse og beherskelse af IT på 

brugerniveau.
• Du er ansvarsbevidst, struktureret og 

servicemindet.

Vi tilbyder:
• Personlige og faglige udviklingsmuligheder.
• Medindflydelse på udvikling af salgs- og 

tilbudsafdelingen.
• Oplæring og sparring.
• Motiverede og dygtige kollegaer. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen  
til at kontakte Søren Løkkegaard på telefon  
27 84 56 08.

Ansøgning og CV sendes til kontor@anlaeg-ml.dk.  
Vi vurderer løbende ansøgninger med sidste 
ansøgningsfrist den 19. februar 2016. Tiltrædelse 
efter aftale.

Indre Krummerupvej 23, 4250 Fuglebjerg

Entrepriseleder / formand

Salgs- og indkøbsmedarbejder


