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Du kan kan læse mere om os her

Vi søger friske elever, som brænder for at blive væksthusgartnere. Når du starter, planlægger vi din uddannelsesplan,
som sikrer, at du når igennem alle de områder, der gør, at du bliver en dygtig gartner. Når vi oplever dygtige og
engagerede elever, der falder ind i Møllerhøj ånden, bliver de fastansat efter endt uddannelse og mange i lange
ansættelser. Hos får du lov til at arbejde med mange forskellige kulturer. Vi producerer Hydrangea, Osteospermum,
Diascia, Allium Millenium, HibisQs, Echinacea, Asters og Poinsettia. Der bliver nok at tage fat i, og vi lover dig, at det
bliver udfordrende og sjovt!

I produktionen kommer du bl.a. til at lære at potte,
stikke, knibe, sortere, sætte på afstand, sprøjte og
betjene gødningsblander. Du vil lære at arbejde med
pottemaskine, transportbånd, bordvaskere, el truck
og traktor.

I pakkeriet vil du lære at pakke planter efter vores
høje kvalitet. Du lærer at spotte syge planter, pakke i
den rette udvikling, størrelse mv. Du vil skulle gøre
en container klar til vognmand, hvor du sikrer, at den
ikke får transportskader. Du lærer at sætte den
rigtige hyldeafstand, mærke containeren op og
arbejde med forskellige maskiner. 

taler engelsk på basis niveau

er mødestabil og har høj arbejdsmoral

er ansvarsbevidst

har gode samarbejdsevner

har godt humør

er energisk og har det lange ben foran

brænder for gartnerfaget

Som elev bliver du en del af teamet ligesom alle de andre
fastansatte er. Du får arbejdstøj, julegave, MUS-samtale
og bliver inviteret til vores sociale 
arrangementer i løbet af året. Mangler du et sted at bo,
hjælper vi dig gerne med at få tag over hovedet. Vi har
værelser tæt på gartneriet, som du har 
mulighed for at leje. Du vil få elevløn under din
praktikperiode og skoleophold.

Gartneriet Møllerhøj er placeret midt i Danmarks største
gartnerkoloni i Stige ved Odense. Gartneriet har
eksisteret siden d. 1. januar 1996 og er på nuværende
tidspunkt 100.000 m2 stort. Derudover har vi 40.000 m2
friland og i foråret lejer vi 53.000 m2 drivhuse. Du bliver
en del af en sund og tryg arbejdsplads med en fri
omgangstone, hvor din trivsel prioriteres højt. Det skal
være sjovt at gå på arbejde, også når vi har travlt. 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe på 66 18 95 13 eller skrive en mail til claus@50008.dk 
Tøv ikke med at sende os en skriftlig ansøgning og evt. CV til claus@50008.dk

Ansøgning

Bliv en del af Team Møllerhøj Om Gartneriet Møllerhøj

Opgaver Vi forventer, at du

Gartneriet Møllerhøj søger elever

http://www.50008.dk/
https://www.facebook.com/Gartneriet-M%C3%B8llerh%C3%B8j-Gardeners-Own-205971099794219/
https://www.instagram.com/gardeners_own/
https://www.linkedin.com/company/gartneriet-m%C3%B8llerh%C3%B8j/mycompany/?viewAsMember=tru

