
 
 

Er du vores nye anlægsgartnerelev pr. 1. januar 2023? 
 
Vil du være elev i en organisation, hvor du kan være med til at præge og udvikle den 
bæredygtige dagsorden? Er du serviceminded helt ind til benet og ser du muligheder frem 
for begrænsninger?  - så er du måske vores nye anlægsgartner elev i AAB Silkeborg! 

 

Hvad får du? 

AAB Silkeborg er en spændende arbejdsplads, i rivende udvikling og centralt beliggende i 

Danmarks outdoor hovedstad Silkeborg. Vi går meget op i social, økonomisk og 

miljømæssig bæredygtighed – det er vores DNA.  

 

Du vil igennem de 4 år uddannelsen tager få en grundlæggende og udbytterig 

elevuddannelse i vores grønne anlæg, hvor du vil få masser af muligheder for at udbygge 

både dine faglige og personlige kompetencer. Så er du frisk på at bruge dit potentiale på 

en ny og spændende måde i et friskt team, så send os din ansøgning.  

 

Din rolle/dit bidrag: 

I løbet af din uddannelse kommer du omkring flere spændende aspekter af 

boligorganisationens opgaver i et struktureret forløb.  

Du vil primært skulle beskæftige dig med: 

• Pasning af grønne områder fordelt rundt i hele Silkeborg.  

• Være medbestemmende i planlægning af nye eller eksisterende grønne anlæg.  

• Græsklipning/hækklipning/ukrudtsbekæmpelse/affald. 

Om dig: 

Det vigtigste for os er, at du har ja-hatten på og har lyst til at udvikle dig i feltet. Så skal vi 

nok hjælpe dig med oplæring og løbende støtte og samarbejde med kollegaer. 

• Du ønsker selvrealisering og er ikke bleg for selvudvikling. 

• Du har stor empati og lyst til at yde service på et højt niveau. 

• Du har stor tålmodighed med alle eksistenser.  

• Vi værdsætter også god humor og smil. 



 
 

Hvorfor AAB Silkeborg?  

AAB Silkeborg har siden 1940 sørget for almene lejeboliger i Silkeborg Kommune. Vi har 

igennem 82 år været på en udviklende rejse, hvor vi med løbende nye tiltag danner 

rammerne for et trygt fællesskab, ansvarlighed og agerer rollemodeller for fremtidige 

beboere. Vi er ikke bange for at gå forrest i kampen for en bæredygtig fremtid, hvor vi med 

vores beboere kan opsætte mål og tage ansvarlige beslutninger.  

Det praktiske: 

Du skal være i gang med eller overveje at starte på anlægsgartneruddannelsen.  

Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst mellem 3F og Dansk Erhverv 

Arbejdsgiver for medlemmer af BL - Danmarks Almene Boliger. 

Ønskes yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte teamleder Jeppe Dybsø på 

jdy@aab-silkeborg.dk eller 5139 3284. 

Skriftlig ansøgning vedlagt cv og relevante bilag senest 13. december 2022 til job@aab-

silkeborg.dk – Anlægsgartnerelev. 

 

Vi glæder os til at læse din ansøgning! 
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