
 

 
 
 

DOMI Bolig  ∙  Tornøegade 12  ∙  8300 Odder  ∙  Telefon 70 27 97 97  ∙  www.domibolig.dk 

Anlægsgartner elev med lyst og vilje til pleje af grønne arealer  

 
DOMI Bolig vil gerne støtte op om uddannelsen af elever. Vi har i vores driftsafdeling opgaverne og 
medarbejderne til at tilbyde en anlægsgartner elev gode forhold for at få en god uddannelse til sit videre 
arbejdsliv.  

Vores driftsafdeling beskæftiger sig primært med drift og vedligeholdelse af vores boligafdelingers grønne 

arealer. Udover den ordinære drift, håndterer de belægningsopgaver, arealoptimeringer, ændring og 

udskiftning af bede og planter mv. DOMI Bolig har et projekt med emnet ”Et grønnere DOMI”. Her bliver 

der blandt andet, kigget på alle afdelingernes udformning af deres fællesarealer. Herefter sker der en 

forandring, hvor driftsmedarbejderne er en stor del af udførslen.  
 

Dig:  

• Du er ansvarsbevidst, moden og gør en ære i at gøre dit bedste.  

• Du er serviceminded og har en positiv fremtræden.  

• Du går ikke af vejen for at tage fat og har viljen til at ville lære.  

• Du har kørekort.  

• Du har ren børne- og straffeattest.  

• Du har kendskab til brug af forskellige maskiner. 

  

Vi tilbyder:  

• En elevplads i driftsafdelingen, hvor der prioriteres hvor du er i elevforløbet.   

• En ansvarlig virksomhed, hvor du både lærer håndværket, kundeservice og om den almene sektor.  

• En afdeling med masser af humor i hverdagen.  

• Indflydelse på eget arbejde og planlægning.  

• En fuldtidsstilling på 37 timer under ordnede forhold.  

• Løn i henhold til overenskomst mellem BL og 3F.  

 

Er du interesseret i stillingen og vil gerne vide mere, er du velkommen til at kontakte:  

- Driftskoordinator Niels Peter Larsen på 5151 6912 eller np@domibolig.dk  

- Driftschef John Spælling Kristensen på 3054 2293 eller jsk@domibolig.dk    

 

Send din ansøgning og CV til jsk@domibolig.dk med teksten ”Anlægsgartner elev” i emnefeltet.  
Ansøgningsfrist d. 19.11.2021. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 48-49.  
  

DOMI Bolig er et alment boligselskab med 2.136 boliger placeret i 38 selvstændige boligafdelinger i Aarhus- 
og Odder kommune. Driftsafdelingen i DOMI Bolig håndterer drift- og vedligeholdelse af alle 
boligafdelingernes udvendige fællesarealer. Afdelingen fungerer som et stort driftsfælleskab- hvor 
medarbejderne enten har ansvaret for en pulje af afdelinger eller har tværgående ansvar på opgaveniveau. 
Afdelingen styres dagligt af driftskoordinator Niels Peter Larsen.  
 


