
To plantedekoratører søges til VOKS – planter med omtanke 

Vi søger to kreative genier på deltid til ny socialøkonomisk virksomhed i Albertslund.  

Måske er du uddannet blomsterdekoratør eller designer. Helt sikkert er det, at du har flair for komposition, 

redesign, genbrug og trends, og at du har et hjerte, der banker for en bæredygtig verden og et rummeligt 

arbejdsmarked. Du ser muligheder og har blik for ressourcer. 

Du ved, hvad der er oppe i tiden. Og du synes sikkert, at traditionelle afskårne buketter er både kedelige og 

miljøskadelige. Og så har du et anerkendende menneskesyn og evnen til at få såvel planter som mennesker 

til at vokse. Vi har nemlig brug for dig, der har lyst til at samarbejde med frivillige aktive medborgere og 

med kollegaer, der af forskellige årsager ikke kan fungere på en normal arbejdsplads.  

Det er en fordel, hvis du har erfaring med aktivitetsparate kontakthjælpsmodtagere, hvis du tidligere har 

arbejdet i blomsterbranchen, og hvis du allerede har et leverandørnetværk. 

Du og din kollega får til opgave at  

- producere lækre dekorationer med holdbare planter og genbrug. 

- holde åbent i butikken nogle timer om dagen. 

- indsamle genbrug. 

- styre lageret. 

- skabe en god arbejdsdag for sårbare kollegaer (aktivitetsparate kontakthjælpsmodtagere), der 

hjælper nogle timer om dagen, og som i udgangspunktet måske ikke har de nødvendige personlige 

og faglige forudsætninger. Herunder at guide, instruere, støtte og finde ud af, hvad den enkelte er 

god til, hvordan vedkommendes ressourcer sættes i spil i virksomheden, og hvordan han/hun kan 

vokse.  

- have den daglige dialog med partnerskabsvirksomheder, jobcenter, frivillige, kommunens 

genbrugsstation og andre samarbejdspartnere. 

Vi tilbyder 

- et meningsfyldt arbejde, hvor du hver dag gør en forskel for både mennesker og klima. 

- et godt arbejdsmiljø. 

- tæt samarbejde med den boligsociale helhedsplan i Albertslund. 

- et lokalområde og engagerede frivillige, der glæder sig til at hjælpe virksomheden i gang. 

- deltidsstilling på 20 timer om ugen, rimelige arbejdstider og fri de fleste weekender. 

- et års ansættelse med efterfølgende mulighed for fastansættelse. 

- En unik chance for at være med til at starte og udvikle en spændende virksomhed med et nyt 

koncept. 

Ansøgning 

Send din ansøgning og dit CV til Mai Green Petersen på mgp@bo-vest.dk senest d. 8. august 2019. Har du 

spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Lone Kaas på tlf. 60 66 00 60 fra d. 22.-26. juli i tidsrummet fra kl. 

9-12. Første runde af jobsamtaler afholdes i uge 33. Anden samtale afholdes d. 26. august. Ved samtalen vil 

du blive bedt om at løse en praktisk dekorationsopgave. Tiltrædelse hurtigst muligt. 

FONDEN VOKS  

er en socialøkonomisk virksomhed, som arbejder for en bæredygtig plantetradition og for et rummeligt 
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arbejdsmarked. Vi lever af at sælge dekorationsabonnenter til erhvervskunder og plantedekorationer til 

private fra vores butik på Nyvej i Albertslund. Vi tager sårbare ledige i forløb, hvor de bliver en integreret 

del af arbejdsfællesskabet, samtidig med at de får trænet deres arbejdsevne i trygge omgivelser. Vi er sat i 

verden af det boligsociale samarbejde i Albertslund og er de første tre år støttet af VELUX FONDEN. I 

virksomhedsbestyrelsen sidder repræsentanter fra COOP, Gate 21, Albertslund Kommune, KAB, BO-VEST, 

AKB Hedemarken og Albertslund Boligsociale Center. 

Så mere om VOKS på www.facebook.com/VOKSplanter/ 

http://www.facebook.com/VOKSplanter/

