Stellenausschreibung – Teilzeitkräfte (m/w/d)
94 Jahre obstbauliche Forschung in Müncheberg, werden Sie ein Teil der Geschichte und schreiben das
nächste Kapitel

Die Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik e.V. (LVGA) sucht für die ObstbauVersuchsstation in Müncheberg zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei Teilzeitkräfte (m/w/d).
Arbeitsort:
Anstellungsart:
Vergütung:

Müncheberg (Obstbau-Versuchsstation)
Teilzeit (20 h/Woche)
12,50 EUR/Stunde

Ihre Aufgaben:
-

Quartierspflege
Ernte und Verkauf von Obst
Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen

Ihr Profil:
-

Sie haben keine Angst vor neuen praktischen Tätigkeiten und möchten die grüne Branche
kennenlernen
Sie haben vorzugsweise Erfahrungen in der grünen Branche
Körperliche Eignung (Belastbarkeit, keine Insekten-, Obst- und Pollenallergien, Phobien
gegenüber Spinnentieren und Insekten, keine Hypersensibilität gegenüber Umweltreizen)

Wir bieten:
-

Einblicke in unterschiedliche obstbauliche Anbauverfahren
Einblicke in das obstbauliche Versuchswesen
Motiviertes Team
Abwechslungsreiche Tätigkeiten
Vitaminreiche Arbeitszeiten

Ihre Bewerbung richten Sie bitte zusammen mit aussagefähigen Unterlagen an die Lehr- und
Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik e.V., Peter-Lenné-Weg 1, 14979 Großbeeren, E-Mail:
bewerbung@lvga-bb.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herr Kaiser (E-Mail: kaiser@lvgabb.de). Die LVGA fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Menschen mit
Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung werden bei gleicher Eignung angemessen berücksichtigt.

Оголошення про роботу!
Потрібні працівники на неповний робочий день (м/ж/д)
94 роки дослідження фруктів у Мюнхеберзі, станьте частиною історії та напишіть наступний розділ

Навчально-дослідний інститут садівництва та деревообробки (LVGA) якнайшвидше шукає двох
робітників на неповний робочий день (м/ж/д) на дослідницькій станції садівництва в
Мюнхеберзі (Müncheberg).
Місце роботи: Мюнхеберг (дослідна станція садівництва)
Вид зайнятості: неповний робочий день (20 год/тиждень)
Оплата:
12,50 євро/год
Ваші завдання:
- робота на садовому участку з фруктовими деревами
- збір та пакування фруктів
- продаж фруктів на території станції садівництва
- участь у підготовці та проведенні різних заходів на території станції
садівництва

Ваш профіль:
– Ви не боїтеся нових практичних занять і бажаєте пізнавати зелену індустрію.
– Бажано мати досвід роботи в зеленому секторі
– Фізична підготовка (стійкість до помірних фізичних навантажень, відсутність
алергії на фрукти та пилок, відсутність алергії на укуси комах, відсутність фобій
до павукоподібних і комах, відсутність гіперчутливості до подразників
навколишнього середовища)
Ми пропонуємо:
- Ознайомлення з різними методами вирощування фруктів
- Уявлення про випробування вирощування фруктів
- Мотивована команда
- Різноманітні заходи
- Багатий вітамінами робочий час
Будь ласка, надішліть вашу заявку разом із значущими документами до Викладацького та
науково-дослідного інституту садівництва та деревообробки e.V. (LVGA e.V.), Peter-Lenné-Weg 1,
14979 Großbeeren, електронна пошта: bewerbung@lvga-bb.de. Якщо у вас виникли запитання,
будь ласка, зв’яжіться з паном Кайзером (e-mail: kaiser@lvga-bb.de).
LVGA сприяє професійній рівності жінок і чоловіків. Люди з серйозними вадами або рівним
статусом отримують належну увагу, якщо вони мають однакову кваліфікацію.

