Vej & Park
Park & Natur

Kom til Esbjerg

- vi har brug for et lyst hoved mere
Virksomhedsbeskrivelse
Parkteamet i Esbjerg Kommune administrerer alle kommunalt ejede grønne
områder. Entreprenør i Esbjerg Kommune passer alle kommunalt ejede grønne
områder, skove, vandløb, naturarealer,
kirkegårde og veje. Vi arbejder ud fra
en helhedsorienteret driftsmodel med
eget budgetansvar. De arealer vi administrerer, består af alt lige fra byparker
over store sammenhængende naturområder til små skove og landbrugsarealer.
I alt er der ca. 2.500 hektar i drift, heraf
1.100 ha park og grønne områder. Endvidere har vi store byggemodningsområder, hvor der etableres skove og plantebælter.
Vores årlige budget er 35-40 mio. kr.
For den naturinteresserede er der intet bedre sted end Esbjerg Kommune. Vi ligger på
kanten af Nationalpark Vadehavet med fantastiske muligheder for at se fugle, spise
østers og vade i klæg. I kommunen har vi nogle virkeligt gode laksevandløb for sportsfiskere og selve Esbjerg by er for længst holdt op med at lugte af fisk!
Opgavebeskrivelse
Vi forestiller os en praktikplads som er delt mellem Parkteamet og Entreprenør, så der
vil blive god mulighed for at komme i berøring med en bred vifte af de opgaver som en
Sling / Uling kan varetage i en kommune. Du vil, afhængigt af interesse, hovedsageligt
komme til at beskæftige dig med hhv. planlægning og styring af driftsopgaver.
I 2021-22 kunne emnet for en større opgave vare at få udarbejdet driftsplaner for
samtlige kommunale skove og bynære randplantninger, hvor vi forestiller os at en
Sling- eller Uling-studerende kan få opgaven med at udarbejde planen. Desuden har vi
en række projekter med naturgenopretning. Planlægningen og udførelse af naturplejen
på kommunalt ejede arealer kan også være en oplagt opgave for den rette studerende.
Andre
•
•
•
•
•
•
•

opgaver kunne være:
Tilsyn med plejen af nationale fortidsminder.
Optimering af diverse driftsopgaver.
Etablering af naturlegeplads.
Opdatering af driftskort i GIS.
Deltagelse i daglig drift med opgavestyring, rekvisitioner på arbejdsopgaver, tilsyn og instruktion.
Kvalitetskontrol på driftsopgaver
Planlægning og opstart af registrering af risikotræer i GIS.

Telefon

76 16 16 16

Telefax

76 16 15 61

vejogpark@esbjergkommune.dk
www.esbjergkommune.dk

Vej & Park
Park & Natur

Hvad tilbydes
Vi tilbyder en praktikplads i en afdeling med plads til store armbevægelser, tid til fordybelse og et virkeligt godt samarbejde, baseret på åbenhed, hjælpsomhed og humor. Vi
lægger vægt på at opgaver løses bedst muligt, og - når der laves fejl - at vi lærer af
dem. Kommunen er en meget stor arbejdsplads med omkring 11.000 ansatte, men i
Teknik og Miljø sidder vi meget tæt på beslutningstagerne og det betyder, at der ikke er
langt fra idé til handling.
Hvad forventes
Vi forventer at:
 du vil være medspiller i den organisation, du bliver en del af,
 du vil arbejde selvstændigt med de opgaver du får tildelt – selvfølgelig med den vejledning og sparring du har behov for,
 du vil yde en engageret indsats for at gøre Esbjerg kommune endnu grønnere.
Praktiske forhold
Vi sidder alle i et åbent kontormiljø, hvor du også vil få en arbejdsplads i nærheden af
din praktikvejleder.
Vi har et antal tjenestebiler som vi benytter i fællesskab efter behov, så du har ikke
brug for at have egen bil.
Det plejer ikke at være svært at finde lejeboliger i området, og vi er gerne behjælpelige
med lokalkendskab.
Du er meget velkommen til at kontakte undertegnede for yderligere oplysninger.
Venlig hilsen

Niels Faddersbøll

Skov- og landskabsingeniør
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