Bliv anlægsgartner
– Drømmer du om at skabe flotte anlæg og arbejde udendørs?

Som anlægsgartner arbejder du bl.a. med:

Hvor kan jeg få arbejde?

• At anlægge og pleje grønne områder (træer, blomster,

• Private anlægsgartnervirksomheder

græs) såsom haver, parker, kirkegårde mv.
• Fliser og andre slags sten, fx ved anlæg af trapper og
mure
• Beregninger og udarbejdelse af skitser for dit arbejde

• Kommunale anlægsafdelinger
• Kirkegårde
• Boligselskaber
• Starte din egen virksomhed.

• Betjening af forskellige gartnermaskiner, som traktorer og minigravere
• Beskæring af buske og træer, evt. i kunstneriske udformninger
• Planters sundhed og behandling, såsom spørgsmål
om gødning og økologiske principper
• Håndtering af regnvand
• Større byggeprojekter, hvor du lægger sidste finish på
projektet gennem belægning og beplantning.

Videreuddannelse med
gode karrieremuligheder:
• Jordbrugsteknolog (erhvervsakademiuddannelse)
• Have- og parkingeniør (professionsbachelor)
• Skov- og landskabsingeniør (professionsbachelor).

Den lige vej til job
Mange faktorer spiller ind i opbygningen og

Når du skal indgå din uddannelsesaftale, så skal du vælge

længden af dit uddannelsesforløb, fx:

mellem de to specialer plejeteknik og anlægsteknik.

• Om du er over eller under 25 år

Plejeteknik – ”Det grønne”

• Om du har mere end 2 års relevant erhvervserfaring

Du specialiserer dig inden for etablering af anlæg og pleje af

• Om du har en anden uddannelse

grønne områder.

• Om du begynder direkte efter folkeskolen eller et år efter
• Om du allerede har en uddannelsesaftale med en virksomhed
• Om du vælger at starte din erhvervsuddannelse gennem
praktikvejen, ny mesterlære eller grundforløb.

Anlægsteknik – ”Det grå”
Du specialiserer dig inden for anlæg af sten og fliser.

Kontakt os ved tilmelding

Hos AMU Nordjylland bliver uddannelsesforløbet skræddersyet,
så det passer dig og dine erfaringer.

og hvis du har brug for hjælp:
Annie Sønderby
Virksomhedskonsulent

AMU-kurser

Tlf.: 2120 7196, ansb@amunordjylland.dk

Du kan også uddanne dig som anlægsgartner gennem AMU-kur-

Melissa Dupont Molin

løsning.

Uddannelsessekretær
Tlf.: 9633 2330
memo@amunordjylland.dk
Læs mere på www.blivanlaegsgartner.dk
Du kan søge praktikplads på www.praktikplads.dk

Uddannelsesforløb
Grundforløb, 1 år
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Hovedforløb: Minimum 3 år og maximalt 3 år og 6 måneder
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ser. Kontakt os for mere information om mulighederne for denne

