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Sommaren 2019 närmar sig! Vill du jobba tillsammans med ett härligt gäng
kollegor och bidra till ett levande Oxelösund? Då ska du söka sommarjobb
hos oss! Vi letar efter ett antal engagerade och serviceinriktade
sommarjobbare för 2019!
Park – och fastighetsarbetare, säsongsanställning 2/5 – 27/9
Som park- och fastighetsarbetare i våra Miljögrupper arbetar du för våra
hyresgäster och kommuninvånare och är med och bidrar till ett rent och
snyggt Oxelösund.
Du jobbar med yttre och inre skötsel av allmännyttans och kommunens
fastigheter samt med underhåll och skötsel av kommunens grönytor,
lekplatser och badplatser.
Arbetet innebär bland annat plantering, vård av rabatter, vattning,
gräsklippning, trimning, skräpplockning och daglig tillsyn av våra
fastigheter. Vi söker dig som tycker om att arbeta med grönyteskötsel.
Eftersom arbetet bedrivs utomhus måste du tycka om att vistas ute i både
regn och sol. Det kan ibland vara fysiskt ansträngande och kräver god
fysik. Jobbet kräver även att du är initiativtagande och ansvarsfull. Du ska
ha förmåga att samarbeta både i grupp och att ta ett individuellt ansvar.
Du som söker har B-körkort och förstår och behärskar svenska.
Det är meriterande om du har vana att köra och hantera maskiner som
används inom parkarbete. Minimiålder 18 år.
Hur ansöker jag?
Är du intresserad av att sommarjobba hos oss skickar du din ansökan så
snart du har möjlighet, dock senast den 21 februari. Eftersom vi annonserar
i god tid innan sommaren kan det dröja innan du får vårt svar, vi beräknar
att du senast i april ska ha fått besked om du fått ett sommarjobb hos oss.
För mer information om tjänsterna kontakta:
Melanie Borgemo, driftchef Miljögrupp ,0155- 382 23,
melanie.borgemo@oxelosund.se
Du skickar enklast in din ansökan via formuläret på hemsidan. Du kan
även skriva ut och skicka din ansökan med post till Kustbostäder i
Oxelösund, Sjögatan 28, 613 81 Oxelösund.
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