
           
 
Vi söker yrkeskunnig och entusiastisk TRÄDGÅRDSFÖRSÄLJARE 
 

 

Mustila Trädgård är ett på 1902 grundat familjeföretag som verkar inom trädgårdsbranschen. Basen i vår 
verksamhet idag är vår trädgårdsbutik som är belägen på Mustila gårds område i Elimäki. Vi producerar själva 
en del av växterna som säljs i vår butik. Vårt läge i närheten av Arboretum Mustila inspirerar oss till att erbjuda 
våra kunder sådana växtsorter som har trivats mycket väl på Mustila gårds samt Arboretums område.     

Vi söker en yrkeskunnig FÖRSÄLJARE med passion för trädgårdsbranschen till vår trädgårdsbutik för säsongen 
2018. Arbetsuppgifterna består av kundservice, framläggning av produkter, skötsel av växter samt övriga 
butiksrelaterade uppgifter. Vid behov ingår även skötsel av växter och grönområden på Mustila gårds marker. 
Hos oss betonas kundservicen mycket starkt av rådgivning, vilket betyder att en god växtkännedom är 
nödvändig. Vi uppskattar personer som är serviceinriktade, företagsamma och självständiga samt har utbildning 
och/eller arbetserfarenhet inom branschen. Vi önskar att du kan betjäna våra kunder även på finska och 
engelska. Behärskar du ryska så ser vi det som ett plus. Arbetet består av både vardags- och veckoslutsskift. Vi 
värdesätter flexibilitet gällande arbetstider.  

Vi erbjuder arbete från 16.4. fram till slutet av juni. Vid behov är det möjligt att fortsätta även längre, till och med 
till september. Vi erbjuder en glad och trivsam arbetsgemenskap och en ansvarsfull uppgift i en inspirerande 
miljö. Vår förnyade trädgårdsbutik representerar både stil- och urvalsmässigt de nya vindarna inom 
trädgårdsbraschen. Vi satsar utöver växter även på intressanta och innovativa trädgårdsrelaterade produkter.  

Som Nord-Europas mest betydelsefulla Arboretum erbjuder Mustila dig en fantastisk chans att bekanta dig med 
växtligheten på området samt till att fräscha upp din växtkännedom. Vid behov strävar vi till att ordna bostad på 
Mustila gårds område.    

Skicka din arbetsansökan med CV samt löneönskemål senast 31.01.2018 per e-mail till:                                        
mari.tigerstedt@mustilapuutarha.fi 

Se även: 

www.mustilapuutarha.fi, www.mustila.fi, www.facebook.com/mustilapuutarha 

Tilläggsinformation ges gärna av vår VD Mari Tigerstedt tel: 040-5932662 Tor 25.01. kl 14:00-16:00 och mån 
29.01.2018 kl 11.00-13.00. 


