
Citi-csapattagot keresünk Kertfenntartó munkakörbe! 
 

Célunk, hogy egy teljeskörű szolgáltatást tudjunk nyújtani Megrendelőinknek, a tervezési 

folyamattól, a kivitelezésen át, a hosszú távú fenntartásig.  

Olyan kerteket hozunk létre, amelyeknek vállaljuk a szakszerű fenntartását. Fenntartunk 

lakóparkban, tetőteraszon és családi háznál is. Mi nem a mennyiségi, hanem a minőségi 

szolgáltatást szeretnénk képviselni. 

Itt jössz Te a képbe! Egy olyan Munkatársat keresünk, akire rábízhatjuk kertjeinket és 

felelősségteljesen gondozza őket, ha szükséges, több csapattárssal. 

 

Mi a munkaköröd? 

• Heti szinten fenntartani 

• Szezononkénti nagymetszést végezni (fák, cserjék, évelők) 

• Szakszerű gyepápolás 

• Kertépítő csapat erősítése (heti 1-2 nap) 

 

Röviden rólunk: 

A Citi-Kert egy hosszú ideje a piacon lévő szolgáltató cég, melynek székhelye a budai régió. Itt 

minden Munkatársunk azon dolgozik, hogy olyan élettereket hozzon létre, amelyben a Megrendelő 

felhőtlenül töltheti szabadidejét. Emellett fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatot mind a 

Kerttulajdonosokkal, mind a Kollégákkal.  

Szolgáltatásunk minőségének növelése érdekében sokat fejlődünk és fejlesztünk.  

Hiszünk abban, hogy akkor érünk el sikereket, ha minden egyes Csapattag szeret dolgozni és egyéni 

felelősséget érez a közös cél eléréséért. 

A csapatszellemen sokat dolgozunk közös programokkal és szakmai meetingekkel. 

 

Amit kínálni tudunk neked, ha bekerülsz hozzánk: 

• Vidám csapat, fiatalos környezet 

• Önálló munkavégzés 

• Számít a véleményed 

• Egész éves bejelentett munka, szabadsággal 

• Várható bér 320.000-400.000 

• Negyedéves prémium rendszer 

• Hosszútávú fejlődés és karrier 

 

Ezt várjuk el tőled, ha itt szeretnél dolgozni: 

• Jó hozzáállás: Hivatásként éljük meg a munkánk, szeretünk alkotni és fejlődni. Büszkék 

vagyunk arra, hogy kertészek vagyunk. Tőled is azt várjuk, hogy a lehető legtöbbet hozd ki 

magadból. 



• Közösség: A munka kemény. Akkor könnyebb, ha jó a hangulat, összetart a csapat és 

egymást húzzuk felfelé.  

• Önfejlesztés: Nem baj, ha nem szuperhősként kerülsz ide, de fontos, hogy legyen vágyad 

arra, hogy egyszer ezt elérd. Szakmailag és más területeken is.  

• Nem fogunk ellenőrizni! Fontos, hogy magadtól is szeress dolgozni. 

 

Ha ez alapján úgy érzed, szeretnél nálunk dolgozni, küldd el önéletrajzodat a citikert@citikert.hu e-

mail címre. 

 

Rólunk itt tudsz meg többet: 

http://citikert.hu/bemutatkozas/ 

https://www.facebook.com/CitiKert 

 

Bátki Misi 

A Citi-Kert Fenntartás és Kivitelezés vezetője 
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