
 
 

Service i vækst projektet med fokus på gartneribranchen 
 

 

 

Odense Kommune har pr. 1. oktober 2018 søsat et 2-årigt projekt, Service i vækst, som har til formål at lette 

rekrutteringen af arbejdskraft for 4 udvalgte serviceområder, hvor man således også har udvalgt gartneribranchen som 

fokusområde.  

De andre 3 områder er Turisme og service (Hotel og restauranter), Sikkerhed-Vagt samt Rengøring. 

 

Gartnerierhvervet er en meget vigtig branche for Odense. Set i lyset af at der formodentligt bliver mangel på arbejdskraft i 

de kommende år, blandt andet fordi mange brancher eks. Byggebranchen suger al den arbejdskraft de kan komme i 

nærheden af, så ønsker man fra kommunens side at komme denne udvikling i forkøbet. Det vil man således gøre ved at 

sætte fokus på rekrutteringen og uddannelsen af ufaglærte medarbejdere samt ved at intensivere og forbedre dialogen 

med gartnerne. 

 

Indsatsområderne vil herunder være: 

 

1): Via besøg og anden kontakt med gartnerne at indhente information om de enkelte gartneriers nuværende og 

kommende behov for arbejdskraft samt komme i dialog om hvordan man kan forbedre og udbygge samarbejdet. 

 

2): Afholdelse af målrettede møder med de ledige borgere og fortælle om de muligheder, der er i gartneribranchen, samt 

også gøre opmærksom på de krav, der stilles til dem for at kunne opnå job her. 

 

3): Igangsætte tiltag for at opkvalificere de ufaglærte, der har behov, i samarbejde med de enkelte virksomheder, 

brancheorganisationer, og uddannelsesinstitutioner. 

 

4): Afholde Mini jobmesser for interesserede gartnerier og de ledige borgere, der ønsker job i branchen, for at vise de 

muligheder branchen byder på og introducere de mulige jobåbninger. 

 

5: Når et gartneri og en ledig borger er blevet enige om en ansættelse, yder kommunens jobcenter hjælp i forbindelse 

med 4 ugers Praktikplads eller ved ansættelse med løntilskud samt ved opkvalificering. 

 

 

Jobcenteret har allerede i dag et rigtig godt samarbejde med flere gartnerier og det er man meget taknemmelig for. Med 

det nye projekt håber man således at der er endnu flere gartnerier, der vil tage imod de tilbud kommunen stiller gratis til 

rådighed. Har man et gartneri som ikke har bopæl i Odense kommune er man også meget velkommen til at tage kontakt 

for at få hjælp. 

 

Det er John Ejlskov som kender gartneribranchen godt, der har kontakten til gartnerierne og ansvaret for et godt 

samarbejde. 

 

Hvis du har brug for hjælp, råd eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte John på tlf. nr. 29 79 22 83 

eller på mail: joha@odense.dk. 

 

 

 


