
 

PRACOVNÍ NABÍDKA firmy PFM-Greenvia s.r.o.  

PFM-Greenvia, člen skupiny PFM-Group, je mladá a dynamicky se rozvíjející společnost zabývající se 

segmentem interiérové, exteriérové zeleně a zahradní architektury. Snažíme se zajišťovat zdravější                    

a efektivnější pracovní sílu s vyšším výkonem, vyšší spokojeností zaměstnanců, sníženou pracovní absence 

a s prací souvisejícím stresem. Věříme, že efektivní využívání přírodních zdrojů podporuje potřebu 

dlouhodobé udržitelnosti v podnikání. 

ZAHRADNÍK V SEKCI ÚDRŽBY / REALIZACE ZAHRAD  

Náplň práce na této pozici:  
* zahradnické práce pod vedením zkušeného zahradníka, 
* výjezdy na zakázky mimo Brno v rámci JMK denně, 
* práce na zajímavých projektech (údržba zahrad VIP zákazníků, realizace střešních zahrad, realizace, 
rodinných zahrad), 
* práce s moderní zahradnickou technikou, 
* neustálé zlepšování se v zahradnickém oboru, 
* po čase možnost zaučování juniorů. 
 
A s tímto může u nás zájemce o pozici vedoucí zahradník/zahradnice počítat :-)  
* hlavní pracovní poměr po zapracování hned na dobu neurčitou, 
* práce na super projektech v zahradnickém oboru (chceme, aby nás práce bavila), 
* neformální a nezkostnatělé pracovní prostředí bez zbytečné byrokracie, 
* kanceláře v Králově Poli v Brně (máme pěkné a prostorné zázemí včetně kávovaru na zrnkový kafe, 
mikrovlnky, lednice a pěkným výhledem na Brno), 
* příspěvky na pojištění, penzijní spoření, kočárkovné, 
* stravenkový paušál, 
* navýšení mzdy po zaučení a víc toho povíme na osobním setkání :-) . 
 
Hledáme kandidáty / kandidátky, kteří:  
* umí velmi dobře řídit osobní auto nebo i dodávku,  
* mají praxi na pozici zahradník nebo na obdobné pozici min. 2 roky, 
* mají čistý trestní rejstřík, 
* nebojí se práce se zahradnickou technikou, 
* jsou fyzicky zdatní. 
 
Možný nástup hned nebo dle dohody.  

Svoje životopisy můžete zasílat na info@greenvia.cz nebo volat na tel. číslo +420 739 579 954. 

Míst výkonu práce je na adrese Podnikatelská 4, Brno, 612 00 Královo Pole 

www.greenvia.cz  

 

Už nyní se na Vás těší celý Greenvia tým!   
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