OGŁOSZENIE

PRACA FIZYCZNA W KRAKOWIE

Pracownia Sztuki Ogrodowej z Krakowa zatrudni ogrodnika.
Szukamy ogrodnika:
o wszechstronnych umiejętnościach (typ złotej rączki) oraz zacięciu i miłości do roślin. Osoby
pełnej energii, pasji, o przyjaznej aparycji, szukającej rozwiązań, a nie problemów, lubiącej pomagać
innym. Szukamy kogoś spokojnego i łatwo nawiązującego kontakt, konkretnego w komunikacji, kto
lubi pracę w ogrodzie wykonywać szybko, czysto i efektownie. Szukamy osoby otwartej, szczerej
i lojalnej, która szuka przyjemnej i interesującej pracy na dłuższy czas.

Praca będzie polegała na:
opiece nad ogrodami naszych klientów oraz samodzielnym wykonywaniu zleceń
różnorodnych prac fizycznych w ogrodach, nie tylko i wyłącznie ogrodniczych. Trzeba będzie m.in.
przenosić ciężkie przedmioty, ubrudzić ręce w ziemi, powalczyć z berberysem i różą, wynajdywać
niestandardowe rozwiązania, poruszać się szybko i sprawnie, a przy tym być godnym reprezentantem
naszej firmy.
Zajrzyj na naszą stronę i przeczytaj co oferujemy naszym klientom. Dokładnie tego samego
oczekujemy od Ciebie.

Wymagane doświadczenie:
- w pracy z roślinami i reagowaniu na ich potrzeby,
- w wykonywaniu prac ogrodniczych i pokrewnych,
- w obróbce drewna, metalu, kamienia i innych materiałów,
- w czytaniu map i projektów technicznych,
- w sprzedaży lub innym kontakcie z klientem,

Wymagane umiejętności i predyspozycje:
- zdolności manualne i zręczność,
- spryt i kreatywność,
- łatwość uczenia się nowych rzeczy,
- prowadzenie dużego samochodu kat. B (potwierdzone czynnym prawem jazdy),
- obsługa pakietu MS Office, poczty e-mail i aparatu cyfrowego,
- mile widziana znajomość języka angielskiego,

Interesuje nas:
Twoje CV – krótko ale i kompletnie wskazujące na doświadczenia w Twoim całym życiu, które
zbudowały Twoją ofertę dla nas. Załącz zdjęcie. Nie przesadzaj z obszernością opisów – na spotkaniu
spytamy Cię o szczegóły.
Dowody na efekty Twojej pracy - w formie zdjęć, filmów, referencji albo osobnego listu
motywacyjnego w formie poświadczenia prawdy o sobie.

Jeżeli:
uważasz, że jesteś odpowiednią osobą do tej pracy, lub masz dodatkowe pytania, napisz:
praca [at] sztuka-ogrodowa.pl

www.sztuka-ogrodowa.pl

