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Landskaber som mennesker 
kan leve, lege og være i

Malmos er en af Danmarks mest efterspurgte virksom-
heder indenfor anlægs- og landskabsprojekter. Derfor 
har vi også brug for flere kolleger, som vil være med 
til at bygge bæredygtige landskaber med fokus på 
de mennesker, der skal være i dem. 

Vi er nysgerrige og modige, og vi elsker faglige ud-
fordringer. Faktisk synes vi, at det er sjovest, når det 
er lidt svært. 

Synes du også det?

"I Malmos får man masser 
af udfordringer. Men der 
er aldrig nogen, der står 
alene med en udfordring."

Lasse Hansen har været anlægs-
gartner i Malmos siden 2007

UDFORDRINGER



Landets mest udfordrende anlægsopgave
Malmos skal anlægge den nye københavner-park på taget af hovedstadens forbrændings- 
anlæg, Amager Bakke. Det er en fantastisk opgave! Et grønt oplevelses- og legelandskab i 
85 meters højde er der ingen, der nogensinde har skabt før. Det bliver storslået, når det 
står færdigt - og det bliver virkelig udfordrende at få det til at lykkes.  
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SAMARBEJDE
SAV - Sådan Arbejder Vi

SAV er en samarbejds- og kommunikationsmodel, som vi både bruger internt i Malmos og eks- 
ternt med bygherrer, entreprenører osv. Det lyder langhåret, men det handler egentlig bare om, 
at vi ser hinanden som mennesker og stimulerer vores evne til at spille hinanden gode. 
Det er sjovere at samarbejde end bare at arbejde, og SAV 
minimerer risikoen for forsinkelser og uheld i vores projekter. 

Det gode samarbejde er også i fokus på Malmos Lærlinge 
Akademi, hvor vi løbende har 12-14 af fremtidens anlægsgartnere 
under uddannelse. De udvikler sig både fagligt og personligt 
og får bl.a. tilbudt en måneds praktik i Norge. Og så får de 
Malmos' DNA ind under huden fra starten: mod, ansvarlighed, 
jordbundethed og initiativ. 

MATCHER DET DIT DNA?

Scan koden og ta' på tur i Malmos

"Malmos tager sig rigtig 
godt af sine lærlinge. Man 
bliver hørt, og det er sjove 
opgaver. Selvfølgelig 
valgte jeg at blive!"

Thomas Pedersen, 
udlært i Malmos i 2016



Vi tager initiativ. Vi ser på 
muligheder og kommer med 
løsninger

Vi har tillid til hinanden

Vi taler ordentligt 
til og om hinanden

Vi har ambitioner

SAMARBEJDE



Malmos styrker arbejdsmiljøet ved at uddelegere ansvar og give den enkelte medarbejder faglige 
udfordringer. Vi har også mulighed for at komme på efteruddannelse, uanset vores titel. Vi hjælper 
hinanden, husker hinanden på at holde pause og siger til, hvis nogen løfter forkert eller slider for hårdt.

Mange af os kan lide at træne, og vi har fri adgang til et veludstyret fitnessrum i Malmos. Vi dyrker 
også sport, cykler og løber iført træningstøj med Malmos-logoet på - både sammen og hver for sig. 

Uanset om vi arbejder på kontoret eller en byggeplads, er frisk frugt, koldt vand og god kaffe en 
selvfølge. 
 

ER DET NOGET FOR DIG?

ARBEJDSGLÆDE



Malmos Landskaber blev kåret til Årets Arbejdsplads i 2017. 
170 virksomheder var indstillet, så det er vi selvfølgelig stolte af! 

Det var en medarbejder, der nominerede os, men det var en 
uvildig dommerkomité, der valgte os ud fra kriterierne: 

ü	Løn og arbejdsvilkår

ü Arbejdsmiljø og sundhed

ü Uddannelse

ü Klima og miljø

ü Samfundsansvar 

ARBEJDSGLÆDE

2017

"Det er sjovt at gå på 
arbejde. Vi arbejder altid 
i teams, og vi bakker 
hinanden op."

Tesfalem Abreha Gebremicheal,
flygtning fra Eritrea, fastansat 
efter 6 ugers praktik



Malmos A/S  ■   Gl. Marbjergvej 11  ■   DK-4000 Roskilde 

Tlf. +45 59 59 53 42  ■   malmos@malmos.as  ■   www.malmos.as

FØLG MALMOS LANDSKABER PÅ LINKEDIN OG FACEBOOK

Malmos er miljøcertificeret ISO14001

Ring til Jette på 23 83 19 52 eller skriv til job@malmos.as 
Vi har brug for dig!

VIL DU MED PÅ HOLDET?


