
Leder søges til VOKS – planter med omtanke 

Vi søger en entreprenant og driftig CEO til ny socialøkonomisk virksomhed beliggende midt i et alment 

boligområde i Albertslund. Vi har brug for dig, der både kan noget med planter og design og har erfaring 

med at drive en mindre virksomhed. Du har blik for trends og et hjerte, der brænder for en bæredygtig 

verden og et rummeligt arbejdsmarked. 

Du er god til at se muligheder, har et anerkendende menneskesyn og en brændende lyst til at bygge en 

virksomhed op fra bunden. Du er ikke bange for at trække i arbejdstøjet, elsker kold canvas og er kendt for 

at kunne sælge sand i Sahara. Du er udviklingsorienteret, har overblik og økonomisk tæft. 

Du har lyst til at lede både frivillige aktive medborgere og medarbejdere, som af forskellige årsager ikke kan 

fungere på en normal arbejdsplads. 

Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med planter eller blomster.  

Dine praktiske opgaver bliver  

- at producere lækre dekorationer med holdbare planter og genbrug sammen med dit personale. 

- at bringe planter ud til erhvervskunder, der har abonnementsordning. 

- at skrabe et godt arbejdsmiljø, trivsel og udvikling for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.  

Dine ledelsesopgaver bliver 

- at løbe virksomheden i gang – og at udvikle den. 

- administration og økonomistyring. 

- bestyrelsesbetjening. 

- at opbygge og pleje solide samarbejdsrelationer til kunder, samarbejdspartnere og jobcenter. 

- personaleledelse af to faste deltidsmedarbejdere, et antal timelønnede, 8-10 ledige i forløb og en 

gruppe frivillige aktive borgere. 

- at forhandle priser og indkøbsaftaler. 

- at stå for marketing, pr og opsøgende salg og brænde igennem med det gode budskab. 

Vi tilbyder 

- et meningsfuldt arbejde, hvor du hver dag gør en forskel for både mennesker og klima. 

- en dygtig og engageret bestyrelse. 

- et tæt samarbejde med den boligsociale helhedsplan i Albertslund, herunder hjælp og sparring i 

etableringsfasen. 

- et lokalområde og engagerede frivillige, der glæder sig til at hjælpe virksomheden i gang. 

- mulighed for at deltage i rekrutteringen af dine to faste deltidsmedarbejdere d. 26. august 2019. 

- stor indflydelse på udviklingen af en spændende socialøkonomisk virksomhed. 

- nyetablerede lokaler. 

Ansøgning 

Send din ansøgning og dit CV til Mai Green Petersen på mgp@bo-vest.dk senest d. 8. august 2019. Har du 

spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Lone Kaas på tlf. 60 66 00 60 fra d. 22. - d. 26. juli i tidsrummet fra 

kl. 9-12. Første runde af jobsamtaler afholdes i uge 33. Anden samtale afholdes d. 19. august. I forbindelse 

med samtalerne vil du få en praktisk dekorationsopgave. Tiltrædelse hurtigst muligt. 

mailto:mgp@bo-vest.dk


FONDEN VOKS  

er en socialøkonomisk virksomhed, som arbejder for en bæredygtig plantetradition og for et rummeligt 

arbejdsmarked. Vi lever af at sælge dekorationsabonnenter til erhvervskunder og plantedekorationer til 

private fra vores butik på Nyvej i Albertslund. Vi tager sårbare ledige i forløb, hvor de bliver en integreret 

del af arbejdsfællesskabet, samtidig med at de får trænet deres arbejdsevne i trygge omgivelser. Vi er sat i 

verden af det boligsociale samarbejde i Albertslund og er de første tre år støttet af VELUX FONDEN. I 

virksomhedsbestyrelsen sidder repræsentanter fra COOP, Gate 21, Albertslund Kommune, KAB, BO-VEST, 

AKB Hedemarken og Albertslund Boligsociale Center. 

Så mere om VOKS på www.facebook.com/VOKSplanter/ 

http://www.facebook.com/VOKSplanter/

