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GARTNERIOMRÅDET - VIRKSOMHEDSPROFIL 
 
 
Gartneriområdet uddanner elever til arbejde inden for det grønne område, og udfører såvel vedligeholdel-
sesopgaver som produktion med henblik på både direkte salg, forsendelse og salg til engros-virksomheder. 
Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Arbejdstiden ligger for størstedelen inden for tidsrummet fra 7.30 til 
15.00, men der vil også løbende være vagter i weekends og helligdage bl.a. med henblik på salg af de pro-
ducerede varer. 
 
Opgaverne: 
Gartneriområdet udfører opgaver som er typiske for branchen, og som hovedsageligt ligger inden for om-
råderne: 
• Væksthus- og frilandsproduktion 
• Produktion af krydderurter 
• Pleje og vedligehold af udstillingshaver 
• Pleje og vedligehold af grønne områder 
• Vedligehold af produktionsbygninger og udstyr 
• Betjening af kunder og besøgende 
 
Krav i arbejdet: 
Arbejdet udføres efter arbejdsplaner og skifter efter sæson. Under arbejdet stilles der krav om: 
• at du arbejder selvstændigt og systematisk. 
• at du udfører opgaverne i det krævede tempo. 
• at du gennemfører opgaverne med den ønskede kvalitet, og sikrer kvaliteten gennem egenkontrol. 
• at du er serviceminded i din arbejdsindsats og over for kunderne. 
• at du anvender materiel og kemikalier hensigtsmæssigt og fremmer et højt sikkerhedsniveau. 
 
Personlige krav: 
Det er en forudsætning for ansættelse på området: 
• at du vil indgå forpligtende i et arbejdsfællesskab under faglærerens ledelse 
• at du vil lære det praktiske, arbejdsmæssige 
• at du vil lære det sociale, arbejdspladsmæssige 
• at du vil være stabil i dit fremmøde på holdet 
• at du vil være fleksibel i forhold til skiftende opgaver og arbejdstider 
 
Jobprofil: 
Uddannelsen kvalificerer til job i gartnerier med væksthus- og frilandsproduktion, men også til anlægsgart-
nerier og planteskoler, samt andre virksomheder med salg af planter. Tildels til jobs inden for pleje og 
vedligeholdelse af grønne områder. Stillingerne benævnes ofte gartneri- eller produktionsarbejder eller 
gartnerimedhjælper. 


