København, Juni 2016

Vi søger 3 nye M/K havebasser!
Havemand/kvinde søges!
Havebasserne og Pensionisttjenesten har forrygende succes og søger derfor flere dygtige medarbejdere til vort faste team. Vi kan
tilbyde et selvstændig og afvekslende job som havebasse med mulighed for at nyde det gode vejr og servicere en masse søde kunder.
Vi arbejder særligt med faste kunder, hvoraf en stor del af disse er seniorer, der nyder deres otium. Derfor er det meget vigtigt, at du
er effektiv, pålidelig og høflig.
Derfor lægger vi særligt vægt på, at du er yderst servicemindet og godt opdraget hjemmefra.
Resten kan vi sagtens hjælpe dig med at lære.










Du er enten faguddannet indenfor gartnerfaget, på vej til at blive det eller har flere års praktisk erfaring og/eller interesse for
haveservice.
Du taler, skriver og forstår perfekt dansk.
Du er fleksibel og trives med nye opgaver.
Du er stabil, pålidelig og engageret.
Du skal være positiv af natur - også når det regner.
Din alder er ikke vigtig, når blot du har vilje til at lykkes – og tager dagen med et smil på læben.
Du er omstillingsparat og fleksibel, da der ikke er to dage, der er ens for Havebasserne.
Du skal have et kørekort og gerne erfaring med at køre med trailer.
Du skal kunne fremvise straffeattest, såfremt vi ønsker dette.

Som medarbejder hos os er det vigtig, at du kan arbejde selvstændig og er ansvarsbevidst.
Vi tilbyder:





Et spændende job, hvor du har stor berøringsflade på tværs af forskellige mennesker i alle samfundslag.
Et team af engagerede og dygtige medarbejdere.
Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
Løn efter kvalifikationer og erfaring.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Michael via mail på michael@havebasserne.dk.
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Om Havebasserne/ Pensionisttjenesten
Havebasserne er stiftet af Michael Christensen. Vi har gennem de sidste 15 år arbejdet med haveservice lige fra store projekter til
mindre faste kunder. Vi er et stærkt team på 4-8 dygtige havefolk, som alle sætter en stor ære i vores arbejde. Vi har faste priser og
yder naturligvis særlig rabat til medlemmer af ældresagen og pensionister.
Vi har gennem årene fået en god kundekreds på hele Sjælland baseret på vor kvalitet – vi holder, hvad vi lover. Vores værdier bygger
på ansvarlighed, kvalitet og respekt. Vi udfører alt indenfor haveservice og beskæring, vi holder meget af naturen og sætter derfor en
ære i at udføre et ordentligt stykke arbejde, som både vi og vores kunder er stolte af.
Vi yder naturligvis rådgivning og laver gerne faste vedligeholdelsesaftaler om hækkeklipning, græsslåning og beskæring.
Vi kører dagligt i Gentofte, Lyngby, Bagsværd, Greve, Solrød, Køge, men har opgaver over hele Sjælland.
Pensionisttjenesten er et koncept med en udvidet ældre service for haveservice
Vi har allerede mange faste seniorkunder, som vi gennem en lang årrække har haft en "særlig udvidet haveservice" med. Denne
udvidede service dækker alt fra vanding, græsslåning, plantning af krukker, flise-vedligeholdelse, ukrudtsbekæmpelse, bortkørsel af
affald, beskæring og fejning. Typisk kommer vi hver anden uge i hele sæsonen. Vi er særligt opmærksomme på, at det handler om
tryghed og den menneskelige relation. Derfor gør vi meget ud af at sende den/de samme havebasser ud hver gang.

