
ARBEJDSOPGAVER

Anlæg og grønne områder dækker 
over stillinger, der har det til fælles, 
at man arbejder med hænderne og 
bruger sin krop aktivt i sit arbejde. 
Som regel arbejder man udendørs. 

Eksempler på arbejdsopgaver er:
• Håndtering af materialer som beton,
  sten, fliser, rør og planter
• Håndtering af maskiner og redskaber
  for at løse forskellige opgaver
• Samarbejde og kommunikation 
  med flere forskellige faggrupper
• Fornemmelse for god kvalitet
• Stram tidsstyring 

FAGLIGE KVALIFIKATIONER 
(I PRIORITERET RÆKKEFØLGE)

o Du kan arbejde med det værktøj, der er relevant 
 for stillingen
o Du har gerne minimum almindeligt B-kørekort, 
 da du ofte skal transportere dig selv og/eller en firmabil 
 til og fra arbejdspladsen
o Du er indstillet på at sætte dig ind i sikkerheden 
 på din arbejdsplads

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER 
(I PRIORITERET RÆKKEFØLGE) 

o Du er mødestabil og kan overholde den aftalte arbejdstid
o Du er kvalitetsbevidst og gør en dyd ud af at gøre dit bedste
o Du er fleksibel og villig til at løse mange forskellige 
 arbejdsopgaver
o Du kan lide at arbejde udendørs i alt slags vejr 
o Du har forståelse for aflæsning af tegninger og mål
o Du har ordenssans og kan arbejde struktureret
o Du er præsentabel og kan evt. arbejde i kundernes 
 private haver
o Du sætter pris på at kunne arbejde både selvstændigt 
 og sammen med andre
o Du har de sproglige evner til at kommunikere med 
 kollegaer og kunder - oftest på dansk eller engelsk

FYSISKE KVALIFIKATIONER

o Du har en god og stabil fysik
o Du kan klare meget varierende arbejdsstillinger 
o Du kan klare løft, flytning af materialer og 
 håndtering af maskiner
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TIPS TIL JOBSØGNING

Det kan godt betale sig at søge uopfordret, da ledige stillinger 
ikke altid slås op. Du kan også bruge dit netværk. Branchen er 
som udgangspunkt meget åben for ufaglærte og jobkandidater, 
der gerne vil skifte branche – hvis man lever op til de personlige 
kvalifikationer og fysiske krav. Det kan være en fordel at fremhæve 
det, hvis du har kreativ sans og forudgående viden eller erfaring 
med beplantning. Lange CV’er er ikke så brugte i branchen og et 
CV bruges mest som en kort beskrivelse af tidligere erfaringer og 
arbejdssteder.

Hvis du søger job indenfor anlæg og det grønne område skal du 
vide, at forår og sommer er højsæson og der hvor virksomhederne 
især har rigtig travlt og efterspørger arbejdskraft. Ofte ansætter 
arbejdsgiverne fra februar til sidst på efteråret, pga. frost i jorden. 

RELEVANTE KURSER
AMU KURSER PÅ TEKNISK SKOLE

o Plantevækst og etablering af grønne anlæg
o Kloak og rørlægger
o Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg
o Teleskopoplæsser
o Vejen som arbejdsplads 

UDDANNELSESMULIGHEDER

o Anlægsgartner
o Anlægsgartnerassistent
o Anlægsstruktør
o Brolægger
o Vejasfaltør

ARBEJDSTID

Der arbejdes primært i hverdagene og i dagtimerne. 
Ofte møder man tidligt om morgenen. Du skal være forberedt på, 
at der kan forekomme overarbejde og/eller transporttid. Indenfor 
anlægsarbejde på veje og lignende, kan aften- eller natarbejde 
forekomme. 

EKSEMPLER PÅ ARBEJDE 
INDEN FOR BRANCHEN

Anlægsstruktør 
https://youtu.be/_GuO6cqMoaQ

Anlægsgartner
https://youtu.be/KseJF8uTjms
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