Bliv elev i Filadelfias Udehold og gartnerværksted

Hvem er vi, og hvad står vi for?
På Udeholdet arbejder vi under servicelovens §103/ beskyttet beskæftigelse og
løser opgaver inden for drift og vedligehold af bygninger, pleje af grønne
områder, drivhus, urtehave, bilvask, brændeproduktion samt årstidsbestemte
serviceopgaver for Filadelfia. Som elev på Udeholdet vil du arbejde sammen med
medarbejdere i beskyttet beskæftigelse, som oftest i mindre gruppe eller som
makkerpar. Værkstedet ledes af en erfaren værkstedsassistent. Vi forventer, at
du udviser interesse for arbejdet og har lyst til at tilegne dig kompetencer, der
kan bruges fremadrettet.
Hvad kan opgaven eventuelt bestå af?
Rydning af sne








Udsætning og indsamling af havemøbler
o Vedligehold af havemøbler
Drivhus:
o Prikling af sommerblomster
o Salg af sommerblomster
o Plantning og pasning af tomater, agurker, peberfrugter m.m.
o Plukning og salg af grøntsager
o Generel oprydning og drift af drivhus
Urtehave:
o Kultivering af jorden
o Såning/plantning/sætning af grøntsager
o Pasning af jordbærbed og urtehave
o Høstning af grøntsager og jordbær
Udearealer:
o Græsslåning
o Renholdelse af flisebelægninger og gårdspladser, ved at feje og fjerne
grene og lignende
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o Pasning af kirkegård
o Beskæring af træer og buske
o Mindre reparationer af flisebelægninger
Vedligehold af bygninger:
o Mindre reparationer
o Maling af væge
o Ophængning af diverse
o Pedelopgaver så som at skifte en pærer, flytte emner
Bilvask
o Vask af biler
o Olietjek
o Sprinklervæske
o Indvendig rengøring/støvsugning
Service og vedligehold på maskiner, plæneklipper, brændeflægger
Brændeproduktion:
o Flækning af brænde med flækøkse, brændeflækker
o Læsning af brænde
Salg af juletræer:
o Beskæring og klargøring af juletræer til at fod på
o På sætning af fod
o Levering til Filadelfias afdelinger og i Dianalund.

Hvilke job/uddannelse kan praktikken eventuelt føre til?
Job:
 Gravermedhjælper
 Pedel/pedelmedhjælper
 Gartneri medhjælper
 Green keeper medhjælper
 Servicemedarbejder
Uddannelse:
 Gartner
 Graver
 Tillært skovarbejder/skov og naturtekniker
 Ejendomsserviceteknikker
 Green keeper.
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