Okrasné zahrady arboristika s.r.o.
sídlo: Žďárky 69, 549 37 Žďárky | kancelář: Náměstí 369, 549 32 Velké Poříčí
www.arboristika.com | e-mail: info@arboristika.com | tel.: +420 491 814 293, +420 608 541 521
IČ: 27535363 | DIČ: CZ27535363 | číslo účtu: 43-1755180227/0100 | Komerční banka Rychnov nad Kněžnou
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24664

Hledáme
pracovníka do realizačního týmu

Okrasné zahrady arboristika, s.r.o.
Velké Poříčí na pozici:

1. Zahradnické práce
Náplň práce:





sekání trávy (křovinořez, sekačka)
stříhání živých plotů (motorový polostřih)
výsadba stromů a keřů
plevání, mulčování.

Požadujeme:









řidičské oprávnění sk. B,E podmínkou
zájem o sadovnictví zahradnictví
manuální zručnost, komunikativnost
praxe v zemědělství a hospodářství výhodou
vzdělání v oboru není podmínkou
časová flexibilita, samostatnost
práce celoročně venku
možnost pracovat na polovičního úvazku-plevání záhonů a pomocné práce

Nabízíme:







zázemí české stabilní společnosti s dlouholetou tradicí
mzdu a odměny odpovídající pracovní pozici, standardu a kvalitě odvedené práce
možné i pro zahraniční dělníky PL, BG, UK, RUS, RO...
práce s moderní zahradnickou technikou
pestrou a samostatnou práci ve venkovním prostředí
přátelský kolektiv

V případě Vašeho VÁŽNÉHO zájmu nám prosím zašlete Váš aktuální životopis nebo aspoň stručné
informace o sobě na email: info@arboristika.com.
Více informací o naší firmě si prosím nastudujte na našich stránkách:

www.arboristika.com
Společnost Okrasné zahrady arboristika s.r.o. zavedla a udržuje systém managementu kvality, systém
environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci splňující
požadavky norem:
ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008.

Okrasné zahrady arboristika s.r.o.
sídlo: Žďárky 69, 549 37 Žďárky | kancelář: Náměstí 369, 549 32 Velké Poříčí
www.arboristika.com | e-mail: info@arboristika.com | tel.: +420 491 814 293, +420 608 541 521
IČ: 27535363 | DIČ: CZ27535363 | číslo účtu: 43-1755180227/0100 | Komerční banka Rychnov nad Kněžnou
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24664

Hledáme
pracovníka do realizačního týmu
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2. Strojník/zahradník
Náplň práce:





obsluha strojů - malý nakladač, fréza na pařezy, MAN 8.140, 5t, traktor, kontejner
sekání trávy (křovinořez, sekačka)
stříhání živých plotů (motorový polostřih)
výsadba stromů a keřů

Požadujeme:








řidičské oprávnění sk. C,E podmínkou
zájem o sadovnictví zahradnictví
manuální zručnost, komunikativnost
praxe v zemědělství a hospodářství výhodou
vzdělání v oboru není podmínkou
časová flexibilita, samostatnost
práce celoročně venku

Nabízíme:







zázemí české stabilní společnosti s dlouholetou tradicí
mzdu a odměny odpovídající pracovní pozici, standardu a kvalitě odvedené práce
možné i pro zahraniční dělníky PL, BG, UK, RUS, RO...
práce s moderní zahradnickou technikou
pestrou a samostatnou práci ve venkovním prostředí
přátelský kolektiv

V případě Vašeho VÁŽNÉHO zájmu nám prosím zašlete Váš aktuální životopis nebo aspoň stručné
informace o sobě na email: info@arboristika.com.
Více informací o naší firmě si prosím nastudujte na našich stránkách:

www.arboristika.com
Společnost Okrasné zahrady arboristika s.r.o. zavedla a udržuje systém managementu kvality, systém
environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci splňující
požadavky norem:
ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008.

