Sofiero slott och slottsträdgård söker två
TRÄDGÅRDSARBETARE till säsongen 2019
Sofiero slott och slottsträdgård var i över hundra år ett kungligt sommarresidens. Idag är Sofiero ett
av regionens mest välbesökta turistmål och har bl.a. blivit utsedd till Europas vackraste park och
tilldelats ”Certificate of excellence” tre år i rad av resesajten Tripadvisor. Sofieros verksamhet
innefattar en unik kunglig park och trädgård, med bl a en av Sveriges finaste
Rhododendronsamlingar. Här arrangeras även publika aktiviteter, utställningar, konserter m.m.
under sommarsäsongen. Sofiero ägs av Helsingborgs stad och ingår i det kommunala bolaget
Helsingborg Arena och Scen AB.

Om bolaget
Helsingborg Arena & Scen AB har hela staden som sin arbetsplats. Vi skapar upplevelser, möten
och evenemang med variation och bredd. Både för Helsingborgare och besökare varje dag året
runt. Många av evenemangen sker i stadsrummet men huvudsakligen på stadens idrottsarenor
och kulturinstitutioner så som verksamheterna Helsingborg Arena, Sofiero slott &
slottsträdgård, Helsingborgs Konserthus och Helsingborgs stadsteater. Även
Evenemangsenheten och Helsingborg Convention Bureau ingår i bolaget som är helägt av
staden.

Arbetsbeskrivning
Sofiero slott och slottsträdgård behöver under säsongen utöka sin personalstyrka och söker
förstärkning.
Som trädgårdsarbetare på Sofiero är du med i skötsel och underhåll av slottsparken. Skötseln
innefattas bl.a. av ogräsrensning av rabatter och gångar, plantering av bl.a. sommar och vårflor,
vattning av urnor, putsning och uppbindning m.m.
Nu söker vi medarbetare med lite extra fokus på vattning och vaktmästeri.
Du är del av en arbetsgrupp med omkring 10 medarbetare, vilket kräver god samarbetsförmåga och
lyhördhet. I detta är du prestigelös och jobbar för laget och resultatet för hela Sofiero som
besöksmål.

Kvalifikationer
Du har dokumenterad flerårig yrkeserfarenhet inom trädgårds branschen. Vi ser gärna att du är
utbildad trädgårdsmästare eller likvärdigt. Det är viktigt att du har vana vid arbete med handredskap,
trädgårdsmaskiner och praktisk erfarenheter av trädgårdsskötsel. Du skall kunna arbeta
självständigt, ta egna initiativ, vara utåtriktad och kundanpassad i ditt möte med våra besökare.

Övrig information
Placeringsort: Helsingborg
Anställningsform: Säsongsanställning; april-september
Tillträde: 1 april 2019
1. Trädgårdsarbetare med lite extra vattningsans var
Omfattning: 100%, helgtjänstgöring förekommer ca varannan vecka. Arbetstid 07.00-16.00
2.

Trädgårdsarbetare med lite extra vaktmästaransvar Omfattning: 80%, helgtjänstgöring
förekommer ca varannan vecka. Arbetstid 07.00-16.00 och 09.15-18.15

Har du frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta
Trädgårdschef Mikael Löfving, tel +46 (0)708 – 19 38 27
Epost: mikael.lofving@helsingborg.se
Facklig företrädare: Kommunal, Camilla Jönsson tel +46 (0)761 – 04 87 11

Ansökan
Om du upplever att du är rätt person för tjänsten – varmt välkommen att mejla din ansökan till
rekrytering.hasab@helsingborg.se Vi vill ha din ansökan senast 17 januari 2019.
Skriv ”Ansökan trädgårdsarbetare” i ämnesraden.

