Inzerát - vedoucí okrasné trvalkové
školky
● práce na plný úvazek
● vzdělání - minimálně středoškolské
nebo odborné vyučení s maturitou
Co chceme, aby vzkvétalo?
● Pozitivní přístup k životu a k práci
● Dobré komunikační dovednosti
● Schopnost vést a motivovat menší tým lidí
● Logické myšlení, schopnost plánování a hospodaření s časem
● Cit pro odpovědnost
● Cit pro rostliny a láska k přírodě
● Zájem vzdělávat se, růst, zvyšovat obrat firmy, kvalitu produktů a efektivnost
procesů
● Znalost práce na PC (email, MS Office, Google tools)
● Znalost anglického jazyka na komunikační úrovni, německý jazyk výhodou
● Řidičský průkaz skupiny B
● Dobrá fyzická kondice
● Manuální zručnost
● Analytické a logické myšlení
● Znalost okrasných rostlin, zahradnických výrobních procesů nebo praxe v oboru
je výhodou
Proč u nás zapustit kořeny?
● Čeká Vás různorodá zahradnická práce převážně venku, na čerstvém vzduchu
● Příjemné jednání a veselý kolektiv menší české firmy
● Firemní akce
● Příspěvek na penzijní připojištění, pracovní oblečení a obědy, zajištěné blízkou
restaurací přímo na pracoviště
● Stabilní zázemí rostoucí rodinné firmy s více než třicetiletou tradicí
● Rádi Vám pomůžeme s prohloubením potřebných odborných znalostí
Náplň práce
● Organizace plynulého chodu výroby a prodeje
● Odpovědnost za kvalitu výroby a expedici zakázek
● Vedení menšího týmu pracovníků
● Komunikace se zákazníky
● Běžné zahradnické práce a editace dat na pc

Co chceme sklízet?
● Požadujeme zodpovědnost, samostatnost a spolehlivost
● Schopnost motivovat tým
● Ochotu k přesčasům nebo nadpracování hodin v hlavní sezóně od března do
června
● Aktivní přístup k práci
● Zajištění včasného plnění svěřených zakázek
● Výborné organizační schopnosti
● Dobrá organizace času a odpovědnost
● Loajalita k zaměstnavateli a čestné jednání
Jak rosteme?
● Našim cílem je vytvořit dobrý kolektiv a zajistit podmínky pro spokojenost
každého jednotlivce ve firmě
● Snažíme vyvíjet co nejjednodušší pracovní postupy
● Chtěli bychom postupně snižovat výrobní zátěž na životní prostředí a podílet se
na ekologickém pěstování
● Vytváříme příjemné pracovní podmínky
● Chceme, aby naše práce měla smysl

Pokud Vás nabídka zaujala a věříte, že si máme vzájemně co předat, zašlete životopis,
motivační dopis a aktuální fotografii na e-mail: jana@holzbecher.cz.
Těšíme se na Vás.
Nástup 1. 3. 2019
Znáte někoho, pro koho by mohla být tato nabídka zajímavá? Přepošlete mu ji!
Více info o nás na www.holzbecher.cz
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 Ing. Janě Holzbecherové
do odvolání, a to v rozsahu nezbytném k zajištění účelu tohoto souhlasu.

