
 

 
Vil du være med i en grøn fremtid ? 

Gartnerelev til internationalt gartneri 
Vi søger elever, der brænder for at blive væksthusgartner i vores topmoderne gartneri, hvor robotter, nyeste teknik 
og it m.m. er værktøjer, der bruges i produktionen.  
 
Thoruplund kan tilbyde et interessant og lærerigt praktikforløb. Du kommer rundt i de forskellige afdelinger med 
potteplanterne Schlumbergera, Campanula, Roser, Rhipsalidopsis og nicherne Ginkgo Biloba, Exacum Sapphire 
og Tacitus. 

Om dig:  

 Du har grønne fingre 

 Du er ansvarsfuld 

 Du har samarbejdsevner 

 Du har en drøm og vilje til at lære nyt 

 Du er arbejdsom og pligtopfyldende 

 Du er en teambuilder 
 

Om os: 

 Vi har stor fokus på bæredygtighed og grøn omstilling 

 Vi anvender i meget høj grad biologisk bekæmpelse 

 Vi er en virksomhed med den nyeste teknik herunder robotter 

 Vi har et internationalt team med friske unge kollegaer 

 Vi har mulighed for jobs i vores udenlandske joint ventures 

 Vi er en virksomhed med udvikling og tro på fremtiden  

 Vi har jobs med udviklingsmuligheder  

 Vi kan give mulighed for indblik for i forsøg og forædling 
 

Hvis du overvejer, eller er du allerede i gang med en uddannelse til væksthusgartner og på jagt efter et 
praktiksted, hører vi gerne fra dig. Kontakt os eller send en ansøgning til:  
 
Gartneriet Thoruplund A/S, Tvingvej 43, 5220 Odense SØ 
Att. Karin Clemmensen. Mail: krc@thoruplund.dk 
Ved spørgsmål til jobbet, kontakt Karin Clemmensen på tlf: 65972203, mail: krc@thoruplund.dk  
 
Gartneriet Thoruplund A/S er grundlagt i 1946 og videreføres i 3. generation. Der produceres årligt mere end 8 mio. potteplanter på de 
62.000     m2 under glas samt på vores joint ventures i Vietnam og Tyrkiet. Gartneriet anvender hovedsageligt genetik fra egen 
forædlingsafdeling. Hovedprodukterne er Campanula, Schlumbergera, Potteroser, og Rhipsalidopsis.  Yderligere oplysninger på 
www.thoruplund.dk 
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