
ZAHRADNÍK / ZAHRADNICE

Naše  trvalková  školka  hledá  posily  na  částečný  pracovní  úvazek  na  pozici  zahradník  /
zahradnice (dohoda o provedení práce). Na této pozici budete vykonávat běžné zahradnické
práce, starat se o rostliny, množit je, a připravovat zakázky k expedici.

Co nabízíme?

 Práci na částečný pracovní úvazek (DPP)
 Různorodá zahradnická práce převážně venku, na čerstvém vzduchu
 Příjemné jednání a veselý kolektiv menší české firmy
 Příspěvek na obědy, zajištěné blízkou restaurací přímo na pracovišti
 Stabilní zázemí rostoucí rodinné firmy s více než třicetiletou tradicí
 Rádi vám pomůžeme s prohloubením potřebných odborných znalostí
 Možnost dalšího profesního růstu

Co požadujeme?

 Zodpovědnost, samostatnost a spolehlivost
 Loajalita k zaměstnavateli a čestné jednání
 Pozitivní přístup k práci
 Dobrá fyzická kondice
 Ochota pracovat na delší směny výhodou
 Cit pro rostliny a láska k přírodě

Naše hodnoty a cíle:

 Našim cílem je vytvořit dobrý kolektiv a spokojenost každého jednotlivce ve firmě
 Snažíme vyvíjet co nejjednodušší pracovní postupy
 Postupně snižovat výrobní zátěž na životní prostředí a podílet se na ekologickém 

pěstování
 Vytváříme příjemné pracovní podmínky
 Chceme, aby naše práce měla smysl

OBDOBÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI:  10. 5.- 30. 6. 2021

Pokud  Vás  nabídka  zaujala,  zašlete  stručý  strukturovaný  životopis  na  e-mail:
zahradnictviholzbecher@gmail.com nebo volejte na tel. +420 733 718 921 

 Více info o nás naleznete na www.holzbecher.cz

Znáte někoho, pro koho by mohla být tato nabídka zajímavá? Přepošlete mu ji!

Rádi bychom Vás upozornili, že zasláním Vašeho životopisu nám, udělujete, v souladu s ustanoveními zákona č.
101/2000  Sb.  o  ochraně  osobních  údajů,  Ing.  Janě  Holzbecherové,  Podemlýn  286/47,  664  31  Lelekovice,  IČ
74404725 souhlas ke zpracování osobních údajů týkajících se Vaši osoby za účelem výběru vhodného kandidáta na
novou pracovní  pozici.  Tento souhlas  udělujete  Janě Holzbecherové  do odvolání,  a  to  v  rozsahu nezbytném k
zajištění účelu tohoto souhlasu.

http://www.holzbecher.cz/
mailto:zahradnictviholzbecher@gmail.com

