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Slotsgartner til Gavnø Slot
Faglært gartner med stort plantekendskab søges til historisk parkanlæg

Gavnø Slot er et af Danmarks smukkeste rokokoslotte og en vigtig del af Danmarks kulturarv. På 
Gavnø Slot drives Gavnø Fonden, hvis formål i første række er at bevare Gavnø Slot og stedets 
historiske samlinger, så de længst muligt bevares som et kulturhistorisk vidnesbyrd.

Parken på Gavnø Slot har en udpræget biodiversitet og rummer mange sjældne botaniske træer, 
foruden en rosenhave, en sansehave, søer, staudebede og flere haverum. Slotsparken er bl.a. kendt 
for de spektakulære tulipanbede, som hvert forår præger den 8 ha. historiske park anlagt i engelsk 
landskabelig stil. 

I forbindelse med et generationsskifte i vores gartnerafdeling, søger vi en dygtig faguddannet gart-
ner med passion for historiske haver, et solidt plantekendskab og flair for æstetik og havedesign.

Jobbet
Vi tilbyder en spændende stilling som ledende slotsgartner med ansvar for en park, hvor der er 
fokus på udvikling og gæsteoplevelsen. Parken skal fremover byde på flere blomstrende oplevels-
er gennem hele sæsonen og i de kommende år skal store dele af parken fornyes med anlæg af nye 
bede, små terrasser og haverum.

Hvem er du
• Du er gartneruddannet og har evt. en supplerende uddannelse i havedesign
• Du har særdeles grønne fingre og et solidt kendskab til planter og jordforhold
• Du nyder at arbejde både praktisk og kreativt
• Du er struktureret og kan arbejde inden for deadlines
• Du er smilende og imødekommende og har lyst til at tale med parkens gæster
• Du er vant til at kommunikere på engelsk
• Du har erfaring i at lede og arbejde i et team, hvor der er respekt for hinanden
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Primære arbejdsopgaver
• Daglige praktiske opgaver i slotsparken sammen med vores gartnerteam
• Daglig ledelse og udvikling af gartnerteam
• Udvikling af nye gæsteoplevelser i parken i samarbejde med gartnerteam og ledelsen
• Sikre at arbejdet i parken bliver udført indenfor planlagte deadlines og budgetrammer

Ansøgning og CV
Send din ansøgning og CV til: sga@gavno.dk 

Din ansøgning med CV skal være os i hænde senest den 14. februar 2023.
Yderligere oplysninger fås hos Lene Olofsson Pedersen på telefon 55 700 200.

Du tilbydes
• Et job hvor praktisk gartnerarbejde kombineres med udvikling og nytænkning
• En hverdag hvor du har stor indflydelse på eget arbejde og den daglige planlægning 
• En stilling med ansvar og rig mulighed for personlig og faglig udvikling
• En hverdag med frihed under ansvar
• En arbejdsplads, hvor samarbejde og humor bliver vægtet højt
• Et hus, hvor alle deltager i årets events og løfter i flok

Vi tilbyder en fuldtidsstilling på 37 timer under ordnede forhold. 
Løn efter kvalifikationer og tiltrædelse efter aftale.


