Har du et grønt hjerte
Landskabsarkitekt til Høje-Taastrup Kommunes Driftsby
Høje-Taastrup Kommune er en kommune i rivende udvikling, hvor nye byudviklingsprojekter er i
støbeskeen. Det grønne har en fremtrædende position, med nye innovative tiltag og en
kommuneplan som understøtter den grønne struktur.
Arbejdsopgaverne vil f.eks. omfatte:









Planlægning og udvikling af åben land strategi
Input til kommuneplan og faglig sparring på lokalplaner
Sætte en grøn dagsorden og arbejde med grøn politik, visioner, strategier og udvikling af
grønne værktøjer
Landskabsudvikling og arbejde med nye skove i kommunen
Skabe nye sjove friluftsfaciliteter og vandrestier med henblik på de uorganiserede brugere
Hjemmeside redigering som tager udgangspunkt i brugeren og gensidig kommunikation med
borgerne
Deltage i projektudvikling og styring af projekter og projektudbud
Tværgående samarbejde med andre centre

Vi ønsker følgende kvalifikationer:











Landskabsarkitekt eller lignende uddannelse, gerne med erfaring fra en kommune
En stærk kommunikator i skrift og tale
Faglig dygtig og villig til at levere en solid arbejdsindsats
Innovativ og selvkørende som reflekterer og til stadighed udvikler faglige kundskaber
Et åbent og socialt engagerende menneske, som tænker fællesskab og brugere først
Finder det naturligt, at tale med manden i marken og kommunikerer bredt i kommunen
Fortrolig med Adobe pakken, hjemmeside redigering og digitale virkemidler eks. apps
Erfaring med åben land planlægning og friluftsliv
Erfaring med projektstyring og projektudvikling
Erfaring med borgerindragelse

Vi er:
En arbejdsplads hvor mangfoldighed og samarbejde på tværs er en selvfølgelighed
Et sted hvor udvikling, skæve vinkler og kreativitet bliver prioriteret og værdsat
En arbejdsplads som sætter pris på at levere et fagligt godt stykke arbejde, som lever op til
mål og forventninger
En blandet skare, som værdsætter et pust fra nye øjne
Løn og ansættelsvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst
Ansøgningsfrist:
05-03-14 kl. 12 samtaler i uge 11, jobstart så hurtigt som muligt.
Yderligere oplysninger:
Du er velkommen til at kontakte parkchef Claus Dahl på tlf. 43 59 11 09 eller mail: clausda@htk.dk
Du kan læse mere på Natur og udeliv.
Bilag
CV, Dokumentation for tidligere ansættelser, som har relevans for jobbet, eksamensbevis. kørekort
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